َّ
مــــوحــــــــدة
ألمـــــة
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نوايا ّ
مبيتة إلحكام القبضة على بعبدا

ر ّد مرجع �سيا�سي لبناين تخبّط قوى � 14آذار يف االتفاق على قانون انتخابي� ،إىل التخطيط لإحكام
القب�ضة على جمل�س النواب ،للتحكم يف ما بعد باختيار رئي�س للجمهورية ،ال�سيما �أنها ت�سعى لإي�صال
�سمري جعجع �إىل بعبدا ،و�سبق للرئي�س �سعد احلريري �أن �أعلن عن ذلك �صراحة.
ولفت املرجع �إىل �أن �صلة جعجع ال�سيا�سية واملالية مع اململكة العربية ال�سعودية باتت مبا�شرة من
دون �أي و�سيط ،مذكراً بتجربة ب�شري اجلميل يف العام  ،1982الذي وجد حينها دعماً عربياً (خليجياً
حتديداً) ولبنانياً لرت�شيحه ،الفتاً �إىل �أنه من املمكن حالياً العمل على مفاعيل الأزمة ال�سورية لإعادة
هذا الدعم.

يـومـيــة �سيــا�سـيــة م�ستـقـلـة  -تـ�صـدر م ؤ�قتـاً �أ�سـبـوعـيـاً  -تـ�أ�سـ�سـت عام 1908
السنة الخامسة  -الجمعة  25 -ذو القعدة 1433هـ  12 /تشرين األول  2012م.
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يتعمد ّ
جهاز استخبارات عربي ّ
واالغتياالت
سورية..
أحداث
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الله»
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زج
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أمـيركـا..
ومحاولة «اغتيال»

الريــال اإليراني

ص []16
6
 39عامًا على حرب تشرين التحريرية..
 12الجيش السوري يسطر أعظم المالحم
هل بات دور فريق «لبنان أو ً
ال»
حماية «الجيش الحر الند»؟

أحداث األسبوع
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االفتتاحية

فلسطين ..والحراك العربي
مع نهاية الن�صف الأول من القرن الع�شرين ،أُ�علنت دولة الكيان ال�صهيوين،
تق�سم فل�سطني �إىل دول�ت�ين� :صهيونية
ب��اع�تراف دويل ،و��ص��درت ق��رارات دولية ّ
وعربية ،فقامت ث��ورات رافعة �شعارات حترير «فل�سطني من البحر �إىل النهر»،
ون�ش�أت �أحزاب �سيا�سية ودينية تتزاحم فيما بينها لتحرير فل�سطني.
ويف مقدمة هذه الثورات ثورة ال�ضباط الأحرار بقيادة جمال عبد النا�صر ،التي
جعلت فل�سطني �أولوية الأولويات ،والتفّ ال�شعب العربي حول هذه الثورة وقائدها.
ويف اخلام�س من حزيران � ،1967أو ما ُعرف بعام النك�سة ،خ�سر العرب �سيناء
وغزة واجل��والن وال�ضفة والقد�س ،ورغم ذلك عقدوا م�ؤمتراً طارئاً لقمة عربية
يف اخلرطوم� ،أ�صدروا يف ختامها بياناً �صارخاً مت ّيز بالءاته الثالث« :ال �صلح ..ال
اعرتاف ..ال مفاو�ضات» ،ما �أعاد لهذه الأمة ب�صي�صاً من النور يف رف�ض الهزمية
واخل�ضوع للعدو.
ومع �أواخر  1973اندلعت حرب ت�شرين ،التي ا�ستطاع كل من اجلي�شني امل�صري
وال�سوري �أن يحققا إ�جن��ازات ول��و حم��دودة ،و إ�ب�ط��ال نظرية «اجلي�ش ال�صهيوين
الذي ال ُيقهر».
ومع الأ�سف ال�شديد ،فبد ًال من �أن تكون هذه احلرب حافزاً للعرب للمزيد من
القوة واال�ستمرار ،جل�أ ال�سادات �آن��ذاك �إىل فل�سطني املحتلة ،ودخل يف مفاو�ضات
و�أ�سقط الالءات الثالث املعلنة ،طالباً االعرتاف وال�صلح والتفاو�ض ،حتى و�صل
�إىل اتفاقية كامب دايفيد التي �أ�سقطت كل ال�شعارات وا آلم��ال والأح�ل�ام للأمة
العربية.
و أ�ث �ن��اء ذل��ك ،تعر�ضت امل�ق��اوم��ة الفل�سطينية ل�ل�م��ؤام��رات ،واج�ت�ي��ح لبنان يف
�أواخر ال�سبعينيات و�أوائل الثمانينات ،واحتلت العا�صمة اللبنانية بريوت ،و�أُبعدت
الف�صائل الفل�سطينية عرب البحار ،ومب�ؤامرة عربية � -أمريكية � -صهيونية.
يف ظل هذا اخلنوع العربي والتبعية للإدارة الأمريكيةُ ،ولدت الثورة الإ�سالمية
يف �إيران ،و�سقطت �آخر �إمرباطورية يف ال�شرق ،بقيادة الإمام اخلميني رحمه اهلل،
ليعلن بالفم امل�ل�آن �إقفال �سفارة الكيان ال�صهيوين يف طهران ،و�إعالنها �سفارة
لفل�سطني ،م�ش ّرعاً الأب ��واب أ�م��ام منظمة التحرير الفل�سطينية بكل ف�صائلها
وتنظيماتها ،وبد ًال من �أن تتكاتف الأنظمة العربية مع الثورة الإ�سالمية لتحقيق
احل�ل��م ،ت� آ�م��رت وتكتلت م��ع نظام ��ص��دام ح�سني ،وخا�ضت ح��رب�اً ا�ستمرت ثماين
�سنوات ،دفع ثمنها ال�شعبان الإيراين والعراقي و�شعوب الأنظمة العربية الداعمة
لهذه احلرب.
ومل تكتف �إيران بدعم الثورة الإ�سالمية ،بل دعمت املقاومة الإ�سالمية بقيادة
ح��زب اهلل ،ف�أف�شل خمططات العدو مع نهاية القرن الع�شرين ع��ام  ،2000و�أك��د
نظرية املقاومة التي ال تقهر ،و�أن اجلي�ش ال�صهيوين هو الذي ُيهزم و ُيقهر.
كل هذا �أقلق الغرب وال�شرق والكيان ال�صهيوينُ ،
ف�شنت حرب  2006على لبنان
لإ�سقاط روح وجذوة املقاومة يف الذات العربية والإ�سالمية والعاملية ،ثم كانت حرب
 2008على غزة ،والتي ف�شل فيها العدو؛ حا�صداً اخليبة والهزمية.
وها نحن اليوم �أمام حراك عربي يف الوطن العربي ،تتمخ�ض عنه �سقوط �أنظمة
وقيام حكومات ت�ؤ�س�س ملرحلة جديدة ،والتي يتوجب عليها �أن ت�ضع ن�صب �أعينها
فل�سطني ثم فل�سطني ..و�أال تر�سل ر�سائل االطمئنان ل�ل�إدارة الأمريكية والكيان
ال�صهيوين ،متح�صنة بال�شارع العربي والإ�سالمي.
ً
املطلوب اليوم ح�شد الطاقات على اختالفها ،بدال من ال�سري يف دروب التفرقة
والتمزق يف تاريخ اخلالفات الدينية واملذهبية والع�شائرية والقومية ..لتحقيق
�أهداف �أعداء الأمتني العربية والإ�سالمية.

«الحريرية الوهابية» وقوى  14آذار
يتمسكون بقانون الستين إللغاء اآلخرين
مل يعد ممكناً �إقفال ملف االنتخابات
النيابية يف لبنان بعد ال �ي��وم ،فال�سجال
ُفتح على �أ�شده ،واملهلة القانونية لإجراء
ت�ع��دي��ل ع�ل��ى ال�ق��ان��ون ال���س��ائ��د �أو اعتماد
قانون جديد بديل عنه تنتهي يف ال�سابع
م��ن ح��زي��ران امل�ق�ب��ل ،ف�ي�م��ا ن��واي��ا ال�ق��وى
ال�سيا�سية ،امل�ع�ل��ن منها وامل���ض�م��ر ،ت�شي
ب�صعوبة وح�ت��ى ا��س�ت�ح��ال��ة ال�ت��و��ص��ل �إىل
��ص�ي�غ��ة ج��ام �ع��ة ت �ق��دم م���ص�ل�ح��ة ال��وط��ن
على امل�صالح الفئوية للقوى ال�سيا�سية
والطائفية.
يف ال� ��واق� ��ع� ،إن ال �ع �ق �ل �ي��ة الإل �غ��ائ �ي��ة
لأط��راف قوى � 14آذار تلعب ال��دور الأبرز
يف �إق �ف��ال الأب� ��واب يف وج��ه احل �ل��ول التي
ت �ع �ط��ي ل �ك��ل ذي ح ��ق ح �ق��ه يف ال�ت�م�ث�ي��ل
ال�سيا�سي ال��وط�ن��ي� ،إذ �إن ه��ذه ال�ق��وى ال
ت�ع��رف ��س��وى «ال �ع��زف امل�ن�ف��رد» ،وال تقبل
بوجود «الآخر» ،فكيف احلال جتاه �إعطائه
حقه يف ممار�سة دوره الوطني ،وهي ت�ص ّر
على احتكار التمثيل ال�سيا�سي ل�شرائح
وق��وى �شعبية ال تقبل بطبيعتها وبحكم
ان�ت�م��ائ�ه��ا مل��وزاي�ي��ك وط�ن��ي م�ت�ن��وع تعي�ش
داخله وتتفاعل معه� ،إال بالتنوع وحرية
الر�أي واعتدال املوقف؟!
لكن «حزب امل�ستقبل» احلامل للعقلية
ال�سعودية «الوهابية» الإلغائية التي تك ّفر
الآخ ��ري ��ن ،مب��ا ي�ب�ي��ح قتلهم وت�صفيتهم
ج���س��دي�اًُ ،م���ص� ّر ع�ل��ى ا��س�ت�ك�م��ال م�سريته
ال�ت��ي ت��ر ّب��ى عليها م�ن��ذ �أن وط � ��أت �أق ��دام
«احل��ري��ري��ة ال�سيا�سية» �أر� ��ض «ال��زع��ام��ة
ال�سنية» يف لبنان� ،إذ �إنها عمدت �إىل �إلغاء
ُّ
طبقة وا�سعة وجي ًال كام ًال من ال�سيا�سيني

النائب ال�سابق د .نزيه من�صور

ال�سنة ،وحلت مكانهم بقوة املال
امل�سلمني ُّ
ال�ن�ف�ط��ي ال �� �س �ع��ودي ،وب��زخ��م التحري�ض
الطائفي واملذهبي ال��ذي ما ت��زال ت�ضخه
�أينما حلت ،وب��إره��اب من يخالفها ال��ر�أي
بالتهديد ب�ضمه �إىل «الئحة» من تتهمهم
باغتيال الرئي�س رفيق احلريري ..وهكذا
احتكر «امل�ستقبل» متثيل �شريحة وا�سعة
من امل�سلمني اللبنانيني.
ه� ��ذه «احل ��ري ��ري ��ة ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة» بعد
�أن خ���س��رت موقعها ال�سيا�سي امل�ت�ق��دم يف
ال�سلطة اللبنانية ،ب�سبب �سوء تخطيطها،
وقلة خربتها يف �إدارتها لل�ش�أن ال�سيا�سي يف
لبنان ،ت�ؤكد يومياً ،ب�أعمالها ومواقفها،
�أن �ه��ا م�ستعدة لإح� ��راق ال�ب�ل��د ورك ��وب �أي
موجة خطرة من �أجل العودة �إىل ا�ستالم
م�ق��ال�ي��د ال�سلطة واحل �ك��م ،وه��ي ت��رى يف
ق��ان��ون ع ��ام  1960ف��ر��ص��ة لتحقيق ه��ذه
العودة ،لأن القانون املذكور �أعيد العمل به
خالل فرتة ما �سمي «الإحباط امل�سيحي»،
فكان �أن ا�ستوىل امل�سلمون ،بكل مذاهبهم
ومن دون ا�ستثناء ،على التمثيل امل�سيحي،
وبات النواب امل�سيحيون َ
املنتخبون ب�أ�صوات
م�سيحية �أقل من ربع العدد املخ�ص�ص لهم
يف املجل�س النيابي.
ه��ذا ا ألم ��ر واف ��ق ه��وى �سمري جعجع؛
�صاحب العقلية املتفوقة يف �إلغائيتها على
العقلية احل��ري��ري��ة ،ف��امل�ع��روف ع��ن جعجع
اعتماده �أ�سلوب الت�صفية اجل�سدية املبا�شرة
ألخ �� �ص ��ام ��ه ال �� �س �ي��ا� �س �ي�ي�ن ،وحت ��ال� �ف ��ه م��ع
«امل�ستقبل» يفتح له �آفاق حتقيق �أحالمه يف
الو�صول �إىل كر�سي الرئا�سة يف بعبدا ،من
خ�لال ت�ك��رار جتربة ب�شري اجلميل يف لعب

ورق��ة التحالف م��ع «ع��رب أ�م�يرك��ا» عموماً،
ون�ف�ط�ي��ي اخل�ل�ي��ج خ���ص��و��ص�اً ،م��ن ه�ن��ا ج��اء
ق��ول��ه امل �ع��روف «ليحكم ا إلخ� ��وان امل�سلمون
يف البلدان العربية» عنواناً ملرحلة �سيا�سية
ج ��دي ��دة يف ل �ب �ن��ان ،ي �ت��م ف �ي �ه��ا االن� �خ ��راط
الكامل لهذا احللف يف امل�شاريع الأمريكية
 ال�صهيونية ،التي تن َّفذ بتحري�ض غربيومال عربي.
الأم��ر نف�سه ينطبق على النائب وليد
جنبالط ،الذي يجمع بني العقليتني معاً:
ت�صفية اخل�صوم ج�سدياً (وله تاريخ معلوم
يف ذلك) ،واحتكار التمثيل� ،إذ �إنه ال يعرتف
ب��وج��ود غ�ير زع��ام�ت��ه امل �ت��وارث��ة يف اجل�ب��ل،
وي�ت�ك��رم ،بكثري م��ن الإذالل ،ب�ترك مركز
نيابي خل�صمه التاريخي يف منطقة عاليه.
م ��ن ه �ن��ا ن �ل �م ����س ك �ي��ف �أن امل���ص�ل�ح��ة
ال�شخ�صية لرموز ه��ذا احللف «الثالثي»
ت���ض�غ��ط ع�ل�ي�ه��م ل��رف ����ض أ�ف �� �ض��ل �صيغة
انتخابية مت التو�صل �إليها يف �أعرق البلدان
ال��دمي �ق��راط �ي��ة ،وه� ��ي ��ص�ي�غ��ة ال�ن���س�ب�ي��ة
يف اح �ت �� �س��اب ا أل� � �ص ��وات وحت��دي��د م�صري
الفائزين يف متثيل ال�شعب.
واع�ت�م��اد الن�سبية بالن�سبة �إىل حزب
«امل�ستقبل» يعني االنتحار ال�سيا�سي ،لأن
ه ��ذه ال���ص�ي�غ��ة ت�ع�ط��ي ك��ل ط ��رف حجمه
التمثيلي احل�ق�ي�ق��ي ،وه��ي بالن�سبة �إىل
امل�ستقبل تعني خ���س��ارة أ�ع ��داد ك�ب�يرة من
ال� �ن ��واب امل���س�ي�ح�ي�ين �أو ًال ،وف� ��وز ال �ق��وى
ال�سنية ال��وازن��ة �شعبياً والتي
الإ�سالمية ُّ
تعار�ض احلريرية ال�سيا�سية مب��ا ن�سبته
 40/35يف املئة من حجم التمثيل النيابي
ال�سني.
ُّ
�أم��ا �سمري جعجع ف�إنه ّ
يف�ضل تفويت
ف��ر� �ص��ة حت �� �س�ين ح �ج��م ون� � ��وع ال�ت�م�ث�ي��ل
امل�سيحي ،مقابل التعلق بحلم الو�صول
�إىل بعبدا ،فيما وليد جنبالط مرتاح �إىل
و�ضعه يف اجلبل؛ زعيماً �أوحد يختار نوابه
ونواب غريه بنظام �أكرثي غري عادل ،وال
ي�ؤدي �إىل متثيل نيابي �صحيح.
لكل ذل��ك ي�صح ال���س��ؤال :كيف ميكن
الو�صول �إىل قانون انتخابات وطني ي�سمح
للبنانيني ب ��أن مي��ار��س��وا حقهم يف اختيار
م��ن ميثلهم يف ال�ن��دوة ال�برمل��ان�ي��ة ،يف ظل
مثل هذه العقليات االحتكارية الإلغائية؟!

ال �سمري جعجع يف جدة
الرئي�س �سعد الدين احلريري م�ستقب ً

عدنان ال�ساحلي

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

قرار قابل
للمراجعة
ذكرت معلومات دقيقة �أن
قرار الوزير حممد ال�صفدي
ال� � � �ع � � ��زوف ع� � ��ن ال �ت�ر� � �ش ��ح
ل�لان�ت�خ��اب��ات النيابية قابل
للمراجعة والتغيري� ،سيما
�أن ال�صفدي مل يقرر اعتزال
ال�ع�م��ل ال�سيا�سي ،وال ي��رى
�أن الأوان ق��د ح ��ان ،بعدما
ا�ستثمر الكثري م��ن قدراته
املالية يف هذا ال�ش�أن.

راية الحقيبة
�أ�س ّرت �إحدى ال�شخ�صيات التي ترتدد على قطر �أن م�س�ؤو ًال �أمنياً �أ�شرف
على عملية ت�صنيع  400حقيبة متّت «التو�صية» عليها ا�ستعداداً مل�ؤمتر توحيد
ما ت�سمى «املعار�ضة ال�سورية» يف ال��دوح��ة .وقالت ال�شخ�صية �إن التجربة
الأجنع يف الدفع �إىل التنازل ،وعلى م�ستوى مللمة املعار�ضني ،كانت حتت راية
احلقيبة ،ولو مل تكن خفاقة.

ّ
تحسبهم جميعًا وقلوبهم شتى

موحدة
قال �أحد «مفكري» تيار امل�ستقبل� :صحيح �أن قوى � 14آذار تتمظهر ب�أنها ّ
�ضد حكومة ميقاتي ،لكن احلقيقة املرة �أن �أ�سباب الفراق بني مكوناتها �أكرث بكثري من
التوحد ،خ�صو�صاً ما يتعلق بقانون االنتخاب ،الذي ميكن �أن ي�شظي كل مكون
عنا�صر ّ
بذاته حلظة اختيار مالئ الكر�سي املوعودة.
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انتخابات  ..2013مسؤولية المسيحيين التاريخية
على ال��رغ��م م��ن ك��ل امل�شاكل الأمنية
وال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة امل�ت�راك �م��ة،
يت�صدر احلديث عن القانون االنتخابي
ال�سجال ال�سيا�سي الدائر يف لبنان ،يف ظل
حديث الأط��راف ال�سيا�سية عن �أن اتفاق
امل�سيحيني على قانون انتخابي واحد قد
يجعله الأرجح لالعتماد.
مم��ا ال ّ
�شك فيه ،يتح�سب الفريقان
اللبنانيان النتخابات عام  ،2013فهي من
ناحية �أوىل االنتخابات التي �سينبثق عنها
املجل�س النيابي ال��ذي �سينتخب رئي�س
اجلمهورية عام  ،2014والتي ي�س ّوق فريق
رئي�س اجلمهورية �أن ذلك العام قد ي�شهد
مت��دي��داً ل �ل��والي��ة ،ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن�ن��ا
ال ن�ع��رف م��ا ه��ي ال���ض��روري��ات الوطنية
والظروف القاهرة التي �سرتتب متديداً
خمالفاً للد�ستور اللبناين ،وال نعرف ما
هي املوجبات التي �ستدفع ب�أحد الفرقاء
�أو م�ع�ظ�م�ه��م �إىل ا� �س �ت �خ��دام �أ� �س��ال �ي��ب
ا��س�ت�خ��دم�ه��ا ال �� �س��وري��ون خ�ل�ال حكمهم
ل�ل�ب�ن��ان� ،إال أ�ن ��ه ُي�خ���ش��ى �أن ي�ع�م��د ه��ذا
الفريق �أو ذاك �إىل دفع الأمور لالنفجار،
�أم ًال يف ا�ستفادة من متديد هنا� ،أو طمعاً
يف ا�ستئثار باحلكم هناك� ،أو �إع��ادة �إحياء
�أح �ل��ام ق��دمي��ة ب��اج �ت �ث��اث امل �ق��اوم��ة من
لبنان.
وم��ن ن��اح�ي��ة أ�خ� ��رى ،يتح�ضر فريق
� 14شباط لهذه االنتخابات ،ليحقق ما
ع�ج��ز ع��ن حتقيقه يف ان�ت�خ��اب��ات ،2009
والتي حاول من خاللها �أن يح�صل على
�أغلبية الثلثني يف املجل�س ،لي�ستطيع �أن
يتحكم ب�ك��ل مفا�صل ال �ب�لاد ال�سيا�سية
واالج �ت �م��اع �ي��ة واالق �ت �� �ص��ادي��ة ،وه ��و �إن
ا�ستطاع اليوم �أن مي��رر القانون املف�صل
على قيا�سه � -أي قانون الدوائر ال�صغرى
اخلم�سني  -ف�ستكون م�ؤ�شراً لقيام حكم
الفريق الواحد امل�ست�أثر ال��ذي �سيحاول
�إل � �غ ��اء خ �� �ص��وم��ه ال ��داخ �ل �ي�ي�ن ،وي�ج�ع��ل
ال �ن �ظ��ام ال �ل �ب �ن��اين � �ش �ب �ي �ه �اً ب �ن �ظ��ام دول
اخلليج العربي ،حيث احلريات والأحزاب
وال �ق��وان�ين ُت �ع � ّد «م �ك��رم��ة» م��ن احل��اك��م،
يجب �أن تقابل باملديح وال�شكر والثناء.
وهكذا ،ويف حتليل مو�ضوعي خليارات
فريق امل�ستقبل وحلفائه االنتخابية ،جند
أ�ن�ه��م ي�سعون وب�شكل ح�صري �إىل �أح��د
قانونني يحاوالن ت�سويقهما:
 -1قانون ال�ستني ال��ذي اخ�ت�بروه يف
ال�ع��ام  2009وح�ق��ق لهم م��ا �أرادوه ،وقد
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كـتـاب مـفـتــوح
لخادم الحرمين الشريفين
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

القدرة على �إي�صال �أكرث من  18نائباً ،ما
يعني عدم قدرة موافقة ممثلي امل�سيحيني
عليه ،بالإ�ضافة �إىل كونه قانوناً ال يحظى
بغطاء لبناين وال �إ�سالمي عام.
وه �ك��ذا ،وب�غ����ض ال�ن�ظ��ر ع��ن البحث
يف ال�صيغ االنتخابية ،وتق�سيم الدوائر
واح �ت �� �س��اب �أ�� �ص ��وات ال �ط��وائ��ف ،وب�غ����ض
النظر عن املناورات التي يقوم بها بع�ض
الأط ��راف ،ب��ات من ال�ضروري مبكان �أن
يتحمل امل�سيحيون م�س�ؤولية تاريخية يف
بناء الدولة اللبنانية ،ف�إذا كانت الأطراف
ال�سيا�سية يف البلد قد �أجمعت تقريباً �أنها
تقبل ب��أي قانون يتفق عليه امل�سيحيون،
ب��ات على امل�سيحيني �أن يكونوا على قدر
امل�س�ؤولية امللقاة على عاتقهم ،وعلى قدر
الآم ��ال املعلقة عليهم م��ن قبل الأج�ي��ال
اجل��دي��دة ،و�أن ي�ق��ارب��وا م��و��ض��وع ق��ان��ون
االن�ت�خ��اب م��ن ب��اب النظر �إىل امل�ستقبل
و�إىل غد �أف�ضل ،ولي�س من باب الزواريب
ال�ضيقة ،والتاريخ املليء ب��الأح�ق��اد ،و�أن
ي�خ�ت��اروا ال�صيغة الن�سبية ال�ت��ي جتعل
من كل مواطن قيمة بحد ذات��ه ،وت�سمح
بتمثيل معظم �شرائح املجتمع اللبناين،
م��ا مي�ن��ع ال�ت�ه�م�ي����ش وت�خ�ف��ف االح�ت�ق��ان
ال�سيا�سي واملذهبي.

احلم��د هلل رب العامل�ين ،وال�ص�لاة
وال�سالم على �سيدنا حممد ،وعلى �آله
و�صحبه �أجمعني.
خ��ادم احلرم�ين ال�شريفني جاللة
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز
مل��ك اململك��ة العربي��ة ال�سعودي��ة
املحرتم
ال�������س�ل�ام ع��ل��ي��ك��م ورح���م���ة اهلل
وبركاته؛
�أ�س�أل اهلل تع��اىل �أن ي�صلكم كتابي
هذا و�أنتم يف �أمت ال�صحة والعافية.
�إن الأمم وال�شع��وب  -كما ال يخفى
عل��ى جاللتكم  -تفتخ��ر �أن لها كبري ًا
يجمع كلمتها ،ويوح��د �صفها ،وي�سدد
ر�أيها ،وي�صلح بينها ،ويحقن دماءها..
وجاللتكم اليوم هو �أكرب العرب ُع ُمر ًا
و�أعظمهم قدراً.
لق��د �أ�ص��اب �أمتن��ا يف ه��ذه الأي��ام
ح��روب داخلي��ة ،وفو�ض��ى عارم��ة،
وتخري��ب للب�لاد ،و�سف��ك للدم��اء..
خ�صو�ص ًا �أهلنا يف ال�شام ،حتى ت�آمرت
عليه��ا دول خارجية فمزق��ت البالد،
وخرب��ت الديار ،و�أف�س��دت النفو�س..
�إن مل تبادروا يا جاللة امللك للإ�صالح
فالأو�ضاع �ست��زداد تفاقم��اً ،و�ست�صل
لتعم املنطقة
�إىل م��ا ال ُيحمد عقباهّ ،
قدر اهلل ذلك).
كلها (ال ّ
وم��ن غريك��م يا جالل��ة امللك يكون
�أه�ل ًا للإ�صغ��اء لق��ول اهلل تب��ارك
وتع��اىل} :و�إن طائفتان م��ن امل�ؤمنني
اقتتلوا ف�أ�صلحوا بينهما{.
ف��اهلل اهلل ننا�شدك��م �أن تب��ادروا
للإ�س��راع يف �إيق��اف الن��زف الدم��وي
يف �سوري��ة ،والتدم�ير والت�شري��د
والتخري��ب ..فق��د عهدتك��م الأم��ة
رعاة �صادقني ورواد ًا م�صلحني.
�أط��ال اهلل عمركم ،وزادك��م �شرف ًا
بخدمة دينه والإ�صالح بني عباده.

ليلى نقوال الرحباين

ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي

البطريرك ب�شارة الراعي مرتئ�ساً اجتماع جلنة بكركي لدرا�سة قانون االنتخاب

ب��ات وا�ضحاً للجميع �أن قانون ال�ستني،
وال ��ذي �أج��ري��ت ع�ل��ى �أ��س��ا��س��ه ان�ت�خ��اب��ات
 ،2009كان قد ز ّور الإرادة ال�شعبية ،و�أنتج
�أك�ثري��ة نيابية تعاك�س حقيقة الأكرثية
ال���ش�ع�ب�ي��ة ،وق ��د ��س��اه�م��ت ب��ذل��ك ع��وام��ل
ع � �دّة ،م�ن�ه��ا امل ��ال ال���س�ي��ا��س��ي ،وا��س�ت�ق��دام
املغرتبني من اخل��ارج ،وت�أثري الطائفية
والع�صبيات الدينية والعرقية ،وه��و ما
حرم امل�سيحيني من انتخاب فعلي لن�صف
ن��واب �ه��م ع�ل��ى ا ألق � ��ل ،وح ��رم جم�م��وع��ات
�إ�سالمية ك�برى معار�ضة لآل احلريري
من �إمكانية متثيلها يف الندوة الربملانية،
وال�ي��وم تبدو بكركي حمقة برف�ض هذا
ال �ق��ان��ون ال� ��ذي � �س��اه��م ب�ت�ه�م�ي����ش ف�ئ��ات
كبرية من املواطنني ،وحرمها من �أب�سط
حقوقها امل�شروعة.
 -2قانون انتخاب �أكرثي على �أ�سا�س
ال��دوائ��ر ال�صغرى ،وه��و يتيح من خالل
امل ��ال ال ��ذي مي�ل�ك��ون ال�ك�ث�ير م �ن��ه ،وم��ن
خ�لال ال�سيطرة على الإع�ل�ام ،وال�ق��درة
على ا�ستثارة الغرائز املذهبية وغريها،
يتيح لهم التحكم بالعملية االنتخابية
ون�ت��ائ�ج�ه��ا ،وال �ف��وز ب��أغ�ل�ب�ي��ة ��س��اح�ق��ة يف
املجل�س النيابي.
فعلياً ،ترف�ض قوى � 14شباط قانون
االنتخاب الن�سبي ،رغ��م �أن��ه �أك�ثر عدالة
ومتثي ًال ،وي�سمح بتمثيل معظم القوى

دود الخل...
و�صف �شقيق أ�ح��د امل�س�ؤولني ال�سابقني الذين
مت عزلهم م�ؤخراً من تيار �سيا�سي لبناين معار�ض،
خالل �إحدى جل�ساته مع �أبناء منطقة را�س بريوت،
احل�م�ل��ة امل���س�ع��ورة ��ض��د �شقيقه امل �� �س ��ؤول والعميد
املتقاعد من اجلي�ش اللبناين ،بلعبة ا�ستخباراتية
تنفذها جمموعة مرتبطة ب�أحد ا ألج�ه��زة الأمنية
اللبنانية ،وال�ت��ي تعمل م�ن��ذ �شهرين ع�ل��ى ت�شويه
�صورة العميد واتهامه باختال�س الأم��وال ،حم ّم�ساً
اجلال�سني بتحليله �أن املق�صود من ذلك تغييب دور
العا�صمة ع��ن امل��واج�ه��ة م��ع ال�ف��ري��ق الآخ ��ر ،منهياً
كالمه بالقول« :لكن ح�صل خري ب�أن ع ّينوه م�ست�شاراً
يف مكتب الرئي�س ل�ش�ؤون ال�شباب يف بريوت».

ذات التمثيل ال�شعبي يف الربملان اللبناين،
م��ا يجعل ال���ص��راع ال�سيا�سي ي�خ��رج من
ال���ش��ارع �إىل ال�برمل��ان ،ويخفف م��ن حدة
االحتقان ال��ذي ي�سببه التهمي�ش و�إلغاء
�أق �ل �ي��ات ك�ب�رى م��ن امل �ع��ادل��ة ال�سيا�سية،
ويخفف من قدرة املحادل االنتخابية على
�سحق الكثري من الأ�صوات املعار�ضة ،وقد
يعود الرف�ض �إىل �أ�سباب ذاتية و�سيا�سية
خ��ا� �ص��ة� ،أه �م �ه��ا ع�ل�م�ه��م ب � ��أن الأك�ث�ري��ة
ال�شعبية ال ت�ؤيدهم ،و�أنهم لن يح�صلوا
ع�ل��ى الأك�ث�ري��ة ال�ن�ي��اب�ي��ة ب�ق��ان��ون ي�سمح
بتمثيل عادل� ،أما الأ�سباب الأخرى فتعود
�إىل �أن ال��دوائ��ر ال�ك�برى تعطل �إىل حد
بعيد �سيطرة امل��ال ،وجتعل من اخلطاب
املذهبي م�ضراً انتخابياً ب�صاحبه� ،أكرث
مم��ا ت�ف�ي��ده ،وت�ك��ر���س ب���ص��ورة �أو ب��أخ��رى
ق��رار الأك�ثري��ة ال�شعبية ،وه��ي لي�ست يف
�صاحلهم.
�إذاً ،رمى الأط��راف ال�سيا�سيون الكرة
يف ملعب امل�سيحيني ،ورغم �أن �إلقاء الكرة
يف ملعب امل�سيحيني ه��دف��ه �إح��راج �ه��م،
خ�صو�صاً لعلم مطلقي م�ق��ول��ة «ات�ف��اق
امل�سيحيني» ب�أنهم لن يتفقوا� ،إذ ال ميكن
لأي م�سيحي ع��اق��ل �أن يقبل مب��ا ذهبت
�إل�ي��ه بع�ض الأط ��راف امل�سيحية يف قوى
� 14شباط من تبعية لتيار امل�ستقبل حني
ت�ق��دم��ت مب���ش��روع ال ي�ع�ط��ي امل�سيحيني

ذريعة المخدرات

�وج��ه وخطة
تيار �سيا�سي لبناين ،و�ضمن عمل م� ّ
ممنهجة عرب الهيئة الن�سائية التابعة له ،يقوم ب�إعداد
برامج تربوية خا�صة بتالميذ املدار�س ،تتمحور حول
خماطر املخدرات ،وقد قامت الهيئة املذكورة بتقدمي
امل�شروع �إىل وزارة الرتبية والتعليم العايل لإق��راره
مبر�سوم من جمل�س ال ��وزراء ،ليت�سنى لهم الدخول
ر�سمياً �إىل الثانويات ،ون�شر �أفكارهم عرب متخ�ص�صني.

ّ
ترهل «المستقبل»

قال النائب ال�سابق غطا�س خوري �إن «تيار امل�ستقبل
يعاين من الرتهّل» ،معترباً �أن ال �سبيل �إىل ا�ستنها�ض
الف�صيل املذكور �إال بعودة الرئي�س احلريري من منفاه

االخ �ت �ي��اري ،ومل ينتبه «ال�غ�ط��ا���س» �إىل �أن ال��ذري�ع��ة
الأمنية التي �أ��ض�ج��روا �أن�صارهم بها �سقطت ،الأم��ر
الذي �أدى �إىل ا�ستياء �أزالم �أحمد احلريري ،لتحميله
م�س�ؤولية الرتهّل من دون �أن ي�سميه.

مرحلة الوقت الضائع

قال ميخائيل رو�شني؛ الباحث يف معهد اال�ست�شراق
التابع لأكادميية العلوم الرو�سية� ،إن الأعمال القتالية يف
�سورية يف الفرتة الأخ�يرة �أظهرت �أن م�ستوى جهوزية
اجلي�ش ال�سوري �أعلى مما ك��ان يعتقده البع�ض .و�أك��د
يف حديث له �أن��ه يتعني على الغرب �أن يفكر جيداً قبل
�أن يقرر التدخل يف �سورية ،مرجحاً �أن ذلك لن يحدث
قبل انتهاء االنتخابات الرئا�سية يف الواليات املتحدة ،و�أن
املنطقة دخلت حالياً يف مرحلة «الوقت ال�ضائع».

قتـلى بـالجـمـلـة

ا�ستمر �سقوط امل��زي��د م��ن القتلى العرب
وا ألج� ��ان� ��ب ب�ي�ن � �ص �ف��وف «ج �ب �ه��ة ال �ن �� �ص��رة»
(ال�ت��اب�ع��ة لتنظيم ال �ق��اع��دة) ع�ل��ى الأرا� �ض��ي
ال�سورية ،وقد وزعت «م�ؤ�س�سة املنارة البي�ضاء»،
وم��واق��ع ليبية م �ع��روف��ة� � ،ص��وراً ل�ث�لاث��ة من
كوادر «اجلبهة» �سقطوا خالل ال�ساعات القليلة
املا�ضية يف حمافظة �إدل ��ب ،وم�ن��اط��ق �سورية
�أخرى ،ال�سيما يف حلب .و أُ�علن يف هذا ال�سياق
ع��ن مقتل ك��ل م��ن الفل�سطيني حممد �سعيد
احلوتري ،الذي �أُقيم له عزاء يف �أحد املخيمات
الفل�سطينية ،و�أبو قي�س الليبي ،والتون�سي �أبو
ق�سورة.
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أحداث األسبوع
صمود سورية يبدّ ل الحسابات الغربية :لماذا نتحالف مع اإلرهاب؟
«ال �ن �ظ��ام يف ��س��وري��ة ي ��أخ��ذ �شرعيته
لتوريد الأ�سلحة �إىل ه��ذه املجموعات،
الوطنية من الهجوم اخلارجي عليه»..
لعلها تفلح يف ت ��أخ�ير ال�ك��أ���س امل ��رة عن
ه �ك ��ذا ي�ح���س�م�ه��ا دب �ل��وم��ا� �س��ي �أوروب� � ��ي
�شفاهها.
�شرقي م��رم��وق يف ب�ي�روت ،م���ش��دداً على
وال�س�ؤال هنا :هل تفلح؟
�أن امل��وق��ف ال�غ��رب��ي ب ��د�أ يتغري مل�صلحة
ق��د ي�ك��ون اجل ��واب فيما ورد يف قناة
ال��دول��ة ال��وط�ن�ي��ة ال �� �س��وري��ة ،ب �ن��اء على
«فرن�سا  ،»24التي ا�ست�ضافت قبل فرتة
نتائج الأع �م��ال الع�سكرية على الأر���ض
املفكر الفرن�سي �أوليفييه رو ،الذي قدّم
ً
املتمثلة ب�صمود النظام والدولة �سيا�سيا
ا�ستنتاجات وخ�لا��ص��ات �أرب�ك��ت املحطة،
واقت�صادياً وع�سكرياً ،ف�صمود ال��دول��ة
و�أرب � �ك� ��ت ف��رن �� �س��ا وق �ط��ر وال �� �س �ع��ودي��ة،
غي ح�سابات الغرب،
وامل �ع��ار� �ض��ة ال �� �س��وري��ة ال �ت��ي ج�ع�ل��ت من
الوطنية ال�سورية رّ
�إذ ك� ��ان � �ص��ان �ع��و ال �� �س �ي��ا� �س��ة ال �غ��رب �ي��ون
باري�س مربط خيلها.
ي�ع�ت�ق��دون ب���س�ق��وط ال�ن�ظ��ام يف ال�ب��داي��ة
فقد أ�ك��د هذا املفكر امل�ست�شرق الذي
خ�لال �أ�سابيع ،لكن ح�سابات حقلهم مل
يحمل ثالث �شهادات دكتوراه يف العلوم
تطابق ح�سابات بيادرهم ،فاندفعوا �إىل
ال�سيا�سية ،و ُي�ع�ت�بر م��ن �أك�ب�ر امل��ؤرخ�ين
�أوراقهم القدمية  -اجلديدة لال�ستعانة
امل �ع ��ا� �ص ��ري ��ن ل� �ل� �ن ��زاع ��ات يف ال �ب �ل ��دان
الإ��س�لام�ي��ة� ،أن ال �ع��امل �سي�شهد قريباً
ب��الأ��ص��ول�ي��ات امل�سلحة ال �ت��ي ��س�ب��ق لهم
ً
التعاون والتعامل معها؛ تدريباً وتنظيما
انت�صار �أول زعيم عربي هو ب�شار الأ�سد.
وتن�سيقاً ،منذ مطلع ثمانينات القرن
وي���ش��دد �أول�ي�ف�ي�ي��ه ع�ل��ى ال �ق��ول « :أ�ن��ا
املا�ضي ،على �أمل ا�ستن�ساخ جتربة انهيار
على و�شك �أن �أ�شهد �أول انت�صار نوعي
عنا�صر من اجلي�ش ال�سوري يف ريف الق�صري مبحافظة حم�ص
االحتاد ال�سوفياتي ،ولهذا �أُعيد بندر بن
ل��زع�ي��م ع��رب��ي وه ��و الأ� �س��د ع�ل��ى زع�م��اء
�سلطان �إىل دائرة القرار ال�سعودي النافذ
القرار يف العامل».
والفاعل ،لأن��ه «ع � ّراب» هذه الأ�صوليات م�ه�م��ة م �ل� ّ�ح��ة ب �ع��د ال� �ت ��ورط ال �غ��رب��ي -
م��ع ات�ساع امل�ع��ارك ،ك��ان ال�غ��رب يجد املواجهة املقبلة يف عقر داره��م ،بعد �أن
مل يعجب ه��ذا ال �ك�لام امل��ذي��ع ال��ذي
يف الأ� �س��ا���س ل��دى دوائ ��ر اال��س�ت�خ�ب��ارات الأم �ي�رك ��ي يف امل � ��ؤام� ��رة ع �ل��ى � �س��وري��ة ،نف�سه ،ب��ر�أي هذا الدبلوما�سي ،متورطاً �أخ��ذت ال�ق��وات امل�سلحة ال�سورية حت�سم ي�ج��ري املقابلة ،ف��ر�أى يف ذل��ك مبالغة،
�دي وع�ل�ي��ه ،ك��ان��ت مرحلة ج��دي��دة يف ات�ساع أ�ك�ث�ر ف��أك�ثر م��ع امل�ج�م��وع��ات الأ�صولية م ��ع امل �ج �م��وع��ات امل �� �س �ل �ح��ة يف خم�ت�ل��ف لكن �أوليفييه يرد بح�سم�« :أنا �شاهد على
الأم�يرك �ي��ة ،ب�ع��د �أن ث�ب��ت ع�ج��ز ح�م� ْ
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ق�ط��ر ع��ن ت��وظ�ي��ف ه��ذه الأ��ص��ول�ي��ات يف
ح��دث ،ول�ست يف جم��ال �أن �أق ّيم من هو
احل ��رب ع�ل��ى ��س��وري��ة ،خ�صو�صاً �أن لها ال�ت��ي ب��دوره��ا ا��ض�ط��رت �إىل رف��ع وت�يرة وال �غ��رب ب� ��د�أوا ي�ت���س��اءل��ون �إذا م��ا كانت ال�ت��وت��ر �إىل خ��ارج ��س��وري��ة ،حت��دي��داً �إىل على خط�أ ومن هو على �صواب».
م��وق �ع �ه��ا امل �م �ي��ز يف احل ��ر� ��س الأم �ي��ري م��واج�ه��ات�ه��ا ��ض��د ال�ع���ص��اب��ات امل�سلحة ،ه��ذه الأ� �ص��ول �ي��ات ُت �ع � ّد ل�ت�ك��ون ال�ب��دائ��ل تركيا واخلليج والأردن ول�ب�ن��ان ،ولهذا
يتابع« :اجتمع جمل�س الأم��ن ليقر
القطري ،بالإ�ضافة �إىل «مونتها» على وال �ت ��ي أ�ك � ��دت مت �ي��ز ال �ق ��وة ال�ع���س�ك��ري��ة ع �ن �ه��ا ،داع� �ي� �اً ل �ل �ت ��أم��ل ج �ي ��داً ب���ص��رخ��ة ث �م��ة ن� ��وع م ��ن ال �� �س �ب��اق امل �ح �م ��وم ل��زج احلرب على �أفغان�ستان يف �ساعتني ،وف�شل
«الإخوان» من خالل ال�شيخ القر�ضاوي ،ال �� �س��وري��ة ح�ي�ن�م��ا �أ� �س �ق �ط��ت دف��اع��ات �ه��ا رئي�س �أفغان�ستان ح��ام��د ك ��رزاي ،ال��ذي جمموعات �إ�ضافية من امل�سلحني الذين يف إ�ق ��رار ق��رار �ضد الأ� �س��د منذ �شهور،
لكن تبني �أن ه��ذه ال��دول��ة ال�صغرية ال اجلوية الطائرة احلربية الرتكية ،من ات� �ه ��م وا� �ش �ن �ط��ن واحل � �ل ��ف الأط �ل �� �س��ي ُي�ستح�ضرون م��ن ال�سعودية ،خ�صو�صاً وه��و ينعقد (جمل�س الأم��ن) بدعم من
مت�ل��ك � �س��وى ت �ق��دمي امل ��ال ال ��ذي �أ��س�ه��م خ�لال تكليف حلف الناتو أ�ن�ق��رة بج�سّ بدعم طالبان لت�سيطر على ب�لاده بعد م��ن ��س�ج��ون�ه��ا ،وم ��ن ال���ش�ي���ش��ان وليبيا العرب ومنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،ومل
يف زي� ��ادة االن �ق �� �س��ام��ات ب�ي�ن امل�ع��ار��ض��ات نب�ض ال�ت���ص��دي ال �� �س��وري ،ف��وق��ع م��ا مل ان�سحابهم يف العام .2014
وتون�س وبع�ض الدول الأفريقية للقتال ي�ستطع �أن يتخذ قرار املواجهة املبا�شرة
ال�سورية ،التي �صارت كل فئة �أو «زعيم» يكن بح�سبان الغرب من خالل ال�سهولة
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ال� � ��دويل» ع �ل��ى �أم � ��ل �أن ي �خ��رج ب���ش��يء
منها يريد �أن يعزز �أر�صدته املالية.
ال �ع��ودة �إىل ال���س�ع��ودي��ة وب �ن��در كانت ال�سورية املقاتلة الرتكية.
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يعيد لهذه ال��دول هيبتها بعد التحدي
ال�صريح والوا�ضح والعلني من الأ�سد»،
ويحاول املذيع هنا �أن يت�شاطر ،في�س�أل
�أوليفييه :ملاذا تتحدث عن مواجهة مع
الأ��س��د وال ت�ق��ول مواجهة م��ع �سورية؟
ي��رد ب ��أن املو�ضوع ب��ات ث ��أراً «ب��دوي�اً» من
زع�م��اء ال��دول العربية ،وزع�م��اء العامل
لك�سر �إرادة وك�بري��اء رج��ل ا�سمه ب�شار
راف��ق ت�ط��ور الأح� ��داث ال��داخ�ل�ي��ة ال���س��وري��ة وت��زاي��د مبا�شرة مع دم�شق ،النعكا�ساتها ال�سلبية على الداخل ،ه��ذا امل�ج��ال يت�ساءل البع�ض :مل��اذا مل تتخذ تركيا ذات
الأ�سد.
الإجراءات الع�سكرية بحق الكيان «الإ�سرائيلي» عند قتله
وت�يرة العمليات الع�سكرية تطور ع�سكري خطري على خ�صو�صاً الأكراد والعلويني.
�أ� �ض��اف�« :أ� �س ��أل ك��ل ه� ��ؤالء� :إذا كان
احل� ��دود ال�ترك �ي��ة ال �� �س��وري��ة ،وال� ��ذي ُي�ع�ت�بر الأخ �ط��ر
�إن �� �ش �غ��ال الإدارة الأم�ي�رك �ي��ة ب��االن �ت �خ��اب��ات ،وع��دم ع�شرة �أتراك كانوا على منت �سفينة مرمرة؟ وكيف ت�أكدت
الأ�سد �ضعيفاً ،كما �صرح �أوباما وهوالند،
ً
بنب البلدين بعد �إ�سقاط امل�ضادات ال�سورية الطائرة جهوزيتها خلو�ض حرب تدرك م�سبقا خ�سارتها ،ال�سيما احلكومة الرتكية من �أن اجلي�ش ال�سوري هوالذي �أطلق
وق �ب �ل��ه � �س ��ارك ��وزي ،وك �م��ا � �ص��رح ب�يري��ز
الع�سكرية الرتكية ،ما أ�ث��ار الرعب والقلق فا�ستدعى بعد ف�شل ك��ل اخلطط الأم�يرك�ي��ة يف إ���س�ق��اط النظام يف القذائف باجتاه تركيا؟ علماً �أن �صحيفة «يورت» الرتكية
ون�ت�ن�ي��اه��و وال� �ع ��رب ،مل� ��اذا وب �ع��د ��ش�ه��ور
حتركاً دبلوما�سياً دولياً الحتوائه .ومما زاد من الطني �سورية.
�أ�شارت �إىل �أن القاذفة التي مت ا�ستخدامها لإطالق قذيقة
م��ا زال ق��وي �اً ومم �� �س �ك �اً ب �ق��رار ال �ق �ي��ادة
ب ّلة ،موافقة ال�برمل��ان الرتكي على �شن عمليات داخل
رف�ض رو�سيا وال�صني و�إي��ران �أي تدخل ع�سكري يف الهاون على بلدة «اكت�شاكاال» ُت�ستخدم فقط من قبل دول
وال�سيطرة؟».
الأرا��ض��ي ال�سورية ،ما أ�ث��ار الت�سا�ؤل ح��ول ما بعد هذا �سورية ،انطالقاً من �أن �أمن دم�شق القومي وامل�سا�س به حلف الناتو ،و�أن حكومة �أردوغ��ان هي من �أر�سلت مدفع
ي �ت��اب��ع :ك ��ان ح��اف��ظ الأ�� �س ��د ق��ا��س��ي
القرار :هل �ستندلع حرب �سورية  -تركية� ،أم �أن القرار من حلف الناتو هو م�سا�س ب�أمنهم القومي ،ما ي�ستدعي الهاون والقذائف لعنا�صر ما ي�سمى «اجلي�ش احلر»!
امل �ل��ام � ��ح ،وردوده ه� ��ادئ� ��ة ت �خ��رج��ك
الرتكي يدخل �ضمن الإط��ار «الريا�ضي» البحت و�ش ّد التدخل الع�سكري .وهنا ينبغي التنبه �إىل �أن تطور الأزمة
�إن امل�خ�ط��ط امل��ر� �س��وم للمنطقة ال ي�ق��ل �أه�م�ي��ة عن
ع ��ن � �ص��واب��ك� ،أم� ��ا ب �� �ش��ار ف�ي���س�ت��وع�ب��ك
ال�ترك�ي��ة  -ال���س��وري��ة � �س �ي ��ؤدي �إىل ت� ّ
الع�ضالت؟
�دخ��ل ق��وى ك�برى ،خمطط �سايك�س  -بيكو ووع��د بلفور ،و�ستكون نتائجه،
ع �ن��دم��ا ت �خ ��رج ع ��ن � �ص��واب��ك مب�لام��ح
من الوا�ضح �أن تط ّور الأزمة ال�سورية  -الرتكية �إىل وبالتايل �إىل ح��رب �شاملة جت��ر ال�ع��امل �إىل ح��رب عاملية ل��و حتقق ،كارثية على ال�ع��امل أ�ج�م��ع ،وم��ن ه��ذا املنطلق
وج�ه��ه ال�ه��ادئ��ة وامل��ري�ح��ة ،م��ع احتفاظه
ح��رب ،نظرية م�ستبعدة يف الوقت احل��ايل ،وذل��ك وفقاً ثالثة ،وهذا ما �أكده حممد ر�ضا رحيمي؛ نائب الرئي�س ف�إن الأطراف الدولية لن ت�سمح حالياً ب�أن تتطور الأزمة
ب �ك��ل � �ص �ف��ات ح��اف��ظ الأ� �س ��د م��ن ال �ق��وة
للأمور الآتية :
الإي ��راين ،لرئي�س ال��وزراء الرتكي رج��ب طيب �أردوغ��ان ال���س��وري��ة  -ال�ترك�ي��ة �إىل ح��رب ،لكن ه��ذا ال يعني عدم
وال �ق �� �س��وة ..وي�خ�ت��م ب��ال �ق��ول :الآن ب��ات
رف�ض ال���ش��ارع ال�ترك��ي ق��رار التدخل الع�سكري يف عندما ق��ال ل��ه�« :سننج ّر جميعاً �إىل احل��رب» ،وم��ن هذا خطورة ا�ستمرار العمليات الع�سكرية على احل��دود بني
العامل كله يعرف ب�شار الأ�سد ،وبالتايل
�سورية ،وخروج املظاهرات ال�شعبية العارمة التي جابت املنطلق �أتت دعوة الدول الكربى وجمل�س الأمن للتهدئة الدولتني ،خ�صو�صاً �أن هذا التطور لن يكون من م�صلحة
ف�ق��د �أ� �ص �ب��ح ال�شخ�صية الأك �ث�ر ن �ف��وذاً
البالد دليل على ذل��ك ،فالداخل الرتكي املعار�ض �شنّ وحل الق�ضية �سلمياً.
ت��رك�ي��ا ،ال�ت��ي �إن غ��ام��رت أ�ك�ث�ر يف امل�ل��ف ال���س��وري �ستجد
وانت�شاراً يف عقول و�أفكار النا�س ..وهذه
هجمة م�ضادة على حكومة �أردوغ��ان ،وعنونت �صحيفة
�إن قوى املمانعة تواجه اليوم �أعتى و�أق�سى امل�ؤامرات ،نف�سها وحيدة يف امليدان؛ تواجه �شعباً معار�ضاً ،و�أكراداً ال
ميزة للأقوياء فقط.
«ج�م�ه��وري�ي��ت»« :ال�ت��اري��خ ل��ن ي�غ�ف��ر ..ال�شعب ق��ال ال» ،و أ���ص�ب��ح م��ن ال��وا��ض��ح �أن ال�ه��دف لي�س «ال��دمي�ق��راط�ي��ة» يرحمون ،وجي�شاً �سورياً با� ً
سال.
حتى �أن �أردوغان نف�سه اعترب �أن «اخلطوة لي�ست �إعالناً و«حقوق الإن�سان» ،بل �إن الق�ضية امل�ستهدفة هي الق�ضية
�أحمد زين الدين
حمزة عبا�س جمّول
ل �ل �ح��رب» ،ك�م��ا �أن ت��رك�ي��ا لي�ست ج��اه��زة لفتح معركة الفل�سطينية وال �� �ص��راع ال�ع��رب��ي « -الإ� �س��رائ �ي �ل��ي» ،ويف

األزمة السورية التركية ..حرب أم شدّ عضالت؟
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أحالم تركيا بالحرب تُ ّبددها الوقائع
مل ِ
ت�شف كل الدماء ال�سورية امل�سفوحة
ع �ل��ى م��ذب��ح احل �ق��د ال�ت�رك��ي  -اخل�ل�ي�ج��ي
ال �غ��رب��ي غ�ل�ي��ل ال �ث�لاث��ي ال�ت�رك��ي غ ��ول -
�أردوغ ��ان � -أوغ�ل��و ،لي�س لأنهم باتوا فقط
�أ� �س ��رى احل �ق��د امل�ت�ن��ام��ي ب�ع��د ف���ش��ل خطة
�إ�سقاط النظام ال�سوري ،بل ب�سبب فقدان
ال��ر�ؤي��ة امل�ستقبلية ملا ميكن �أن يكون عليه
دور تركيا يف املنطقة.
يف الواقع العملي ،ربط املرت ّبعون حالياً
على ر�أ�س حزب العدالة والتنمية م�صريهم
ال �� �س �ي��ا� �س��ي ب ��إ� �س �ق��اط ال �ن �ظ��ام يف � �س��وري��ة
انطالقاً م��ن اعتقاد واه��م؛ �أن امل�س�ألة لن
تتعدّى �شهراً واح��داً وينبلج فجر �أمريكي
 �أطل�سي للمنطقة ،ت�ك��ون تركيا ال��ر�أ���سغ�ير امل��ري����ض ف�ي��ه� ،سيما م��ع جت��رب��ة حكم
يريد �أردوغ��ان � -أوغلو تعميمها على دول
املنطقة ،وه��و ما جاهر به �أردوغ ��ان خالل
م�ؤمتر حزبه الأخ�ير ب��أن النموذج الرتكي
يجب �أن ُيحتذى.
وانطالقاً من هذا املفهوم غري الواقعي
وغ�ي��ر امل ��و� �ض ��وع ��ي ،ك ��ان ��ت «الإن � � � � ��ذارات»
ال�ت�رك �ي��ة ل �ل �ق �ي��ادة ال �� �س��وري��ة م ��ع ب��داي��ة
الأزم��ة ،و�صو ًال �إىل ي��وم �إ�سقاط الطائرة
احل��رب�ي��ة ال�ترك�ي��ة ف��وق امل �ي��اه الإقليمية
ال �� �س��وري��ة ،الأم � ��ر ال ��ذي اع �ت�برت��ه ت��رك�ي��ا
«الفر�صة التاريخية ال�سانحة» جلر حلف
�شمال الأطل�سي (الأب الروحي الع�سكري
وال���س�ي��ا��س��ي ل �ه��ا) �إىل م��وق�ع��ه ت�ع�ت�ق��د �أن
نهايتها �ستكون حتماً خ�شبة الإن�ق��اذ لها،
لأن امللف مبفهوم تركيا واملتعلقني ب�أذياله
�سينجح يف �إ�سقاط النظام عرب احلرب.
�إالّ �أن احل�ق��ائ��ق ع�ل��ى الأر�� ��ض ،وال�ت��ي
ع�ب�رت ع�ن�ه��ا ق �ي��ادات احل �ل��ف امل��ذك��ور مع
القيادات الع�سكرية والأمنية الأمريكية،
والإع �ل�ان ال��رو��س��ي ب�ع��دم ال�سماح بذلك،
أ� ّديا �إىل غ�ض النظر عن خو�ض حرب دعت

متظاهرون �أتراك يف �أنقرة ينددون ب�شن حرب �ضد �سورية

�إل�ي�ه��ا ت��رك�ي��ا ،ب��إ��ص��رار ودع��م «�إ�سرائيلي»
وا�� �ض ��ح ،م ��ن خ �ل�ال ال �ت �� �ص��ري �ح��ات ال�ت��ي
واكبت تلك املرحلة ،وا�ستبدالها تركيا وكل
�أع ��داء �سورية ب�ح��رب ال���س�ي��ارات املفخخة
وا� �س �ت �ه��داف الأم ��اك ��ن ال��رم��زي��ة ل�ل��دول��ة
ال�سورية ،بالتوازي مع العمل على �إف�شال
خطة ك��ويف �أن ��ان ذات ال�ن�ق��اط ال���س��ت ،مع
حتري�ض الأدوات امل�سماة بـ«املعار�ضة» على
رف�ض حتت �أي �سقف من ال�سقوف.
ل �ق ��د ذه� �ب ��ت ك� ��ل اجل � �ه� ��ود ال�ت�رك �ي��ة
ل�ل�ت�ع�ج�ي��ل ب ��احل ��رب ع �ل��ى � �س��وري��ة �أدراج
الرياح �أي�ضاً ،بفعل الإع�لام ال�سوري عن
اال��س�ت�ع��داد مل��واج�ه��ة �أي م�ع�ت� ٍ�د ،والتفريق
بني احلكومة الرتكية الفاقدة للأع�صاب
وال�شعب ال�ترك��ي ال��ذي يرف�ض بغالبيته

ال � �ت ��ورط يف ح � ��رب ،رغ� ��م ك ��ل حم� ��اوالت
التعبئة والتجيي�ش التي ترتكبها حكومة
�أردوغان.
ل�ق��د اع �ت �ق��دت احل �ك��وم��ة امل ��ذك ��ورة �أن
الفر�صة �سنحت م��ن جديد ل�شنّ احل��رب
بعد �سقوط قذيفة على قرية �أدّت �إىل مقتل
خم�سة �أفراد ،عرب توريط احللفاء والأ�سياد
فيها� ،سيما بعد الف�شل الذريع يف اال�ستيالء
على حلب ،والذي ا�ستجلبت تركيا مرتزقة
�إرهابيني من كل �أ�صقاع الأر�ض ،وباعرتاف
�أمريكي بريطاين �أنه و�صل �إىل نحوه �ألف
�إرهابي ،خ�صو�صاً �أن الف�شل املد ّوي تزامن
مع انعقاد م�ؤمتر «حزب العدالة والتنمية»
بح�ضور م�صري  -فل�سطيني على م�ستوى
رئ��ا� �س��ة ال ��دول ��ة وزع ��ام ��ة ح��رك��ة ح�م��ا���س،

(�أ.ف.ب).

وك��ذل��ك ب��ال �ت��زام��ن م��ع ان �ع �ق��اد اجلمعية
ال �ع��ام��ة ل�ل��أمم امل �ت �ح��دة ،ب�ح�ي��ث اع�ت�ق��دت
تركيا �أن حلب �ستكون أ���س�يرة الإرهابيني
الذين �سهّلت دخولهم ،ليقول �أردوغ��ان يف
ما لو جنحت خطة �أ�سر حلب� ،إنه الالعب
الأك�بر يف ال�ساحة ال�سورية ،وبالتايل هو
من ير�سم املرحلة املقبلة.
هذا الف�شل املعقوب ب�سقوط القذيفة
�أف �ل �ت��ا ال�ع�ق��ل م��ن م �ك��ان��ه ،ب�ح�ي��ث ي�صعب
ا�ستعادته ،ف�أرغدت حكومة تركيا و�أزبدت
بالويل والثبور وعظائم الأم��ور ،لكنها مل
تنتج ��س��وى بع�ض امل��واف��ق املت�ضامنة مع
دعوات ل�ضبط النف�س من �أقرب احللفاء،
وعلى ر�أ�سهم احللف الأطل�سي واحلليف
الأق��رب ،والأه��م �أملانيا التي دعت �أردوغ��ان

ّ
جهاز استخبارات عربي ّ
يتعمد زج اسم «حزب الله»
في أحداث سورية ..واالغتياالت
يتخوف مرجع لبناين ب��ارز من اق�تراب الأزم��ة من جت��اوز عتبة «البيت
اللبناين» مع االنتكا�سات التي يتعر�ض لها امل�شروع ال��دويل  -الإقليمي يف
�سورية ،واخل�سائر امليدانية التي يتعر�ض لها امل�سلحون هناك.
ويرى املرجع �أن التزامن بني الدخول الرتكي املبا�شر على خط الأزمة ال�سورية
لدعم املقاتلني املرتاجعني بق�صف مدفعي مبا�شر ومعلن ،وبني الت�سريبات غري
الربيئة التي ربطت بني «حزب اهلل» و�سورية وجرمية اغتيال النائب جربان تويني،
وت�صاعد الكالم عن «تورط» حزب اهلل يف �سورية ،لي�س تزامناً بريئاً على الإطالق،
لأن املطلوب  -كما يرى املرجع  -هو رفع م�ستوى ال�ضغوط ل�شد ع�صب اجلماعات
امل�سلحة و�إقالق النظام وحلفائه ب�إ�شعال املزيد من احلرائق.
ويت�ساءل املرجع عما �إذا كان مطلوب �إحراق لبنان لت�أمني «الدفء» لهذه
اجلماعات يف ال�شتاء البارد ،م�شرياً �إىل �أن ثمة يف لبنان من يخ�شى من انتهاء
معركة حم�ص ،وانتقال النظام �إىل تنظيف بقية املناطق املحاذية للحدود
اللبنانية ،مما ي�ضعف من ت�أثري هذه احلدود على اخلا�صرة ال�سورية.
ويتحدث املرجع عن معلومات يتداولها املعنيون بامللفات الأمنية ،ت�شري �إىل
تورط جهاز ا�ستخبارات عربي يف «تدبري» ور�سم هذه امللفات لتعزيز االنق�سام
الداخلي و�شد «الع�صب الطائفي» ،من خالل ما تردد �أو ًال عن �سقوط عنا�صر
من املقاومة يف �سورية ،ثم الوثائق املزيفة.

ويلفت امل��رج��ع �إىل �أن �صدقية ه��ذه ال��وث��ائ��ق ه��ي مو�ضع ت�شكيك كبري،
لأنها بد�أت �أو ًال مع اجلانب الرتكي باحلديث عن «وثائق» تفيد ب�أن النظام
قب�ض على الطيارين الرتكيني حيّينْ و�أراد نقلهما �إىل «حزب اهلل» ،ثم عمد
�إىل ت�صفيتهما ورميهما يف مكان �سقوط الطائرة ،حيث خرجت تركيا علناً
لتقول �إن هذه الوثائق مز ّورة ،و�شكك �أحد دبلوما�سييها بالرواية التي �أوردتها
العربية ،لأنه من غري املمكن لل�سوريني و�ضع اجلثث يف موقع �سقوط الطائرة
بال�ضبط قبل �أن جتده الغوا�صة الأمريكية املتخ�ص�صة بالبحث يف الأماكن
العميقة جداً.
ويت�ساءل املرجع عن �سبب «زج ا�سم احلزب يف كل �صغرية وكبرية و�صوالً
�إىل امللف ال�ترك��ي» ،م�شرياً �إىل �أن ما يح�صل هو «�سعي م�ستميت لإح��داث
الفتنة».
ويو�ضح املرجع �أن ثمة معلومات عن تورط �أطراف لبنانية �سيا�سية و�أمنية
يف ملف الرتكيبات التي يجري طبخها يف مكاتب ا�ستخبارات دولة عربية ،ثم
تق َّدم على املائدة اللبنانية ،مو�ضحاً �أن من يراقب جداول املغادرين من لبنان
�إىل تلك الدولة ميكنه �أن يعرف متى �ستعلَن تفا�صيل الطبخة التالية.

عبد اهلل نا�صر

وح�ك��وم�ت��ه �إىل «االع� �ت ��دال» يف الت�صرف
ب �� �ش ��أن ال �ق��ذي �ف��ة ،ل�ك��ن ح�ك��وم��ة �أردوغ � ��ان
املفجوعة بر ّد الفعل العاملي مل تكن قادرة
على �ضبط �أع�صابها مع �شعورها بتحطيم
كربيائها أ�م��ام �شعبها ،و�أم��ام العامل الذي
�سارع �إىل جلمها ،ف�سارعت �إىل طلب �إجازة
من الربملان ب�شن حرب ،فلم مينعها �سوى
ع �ب��ارة ت�شن مبوجبها عمليات ع�سكرية
خارج الأرا�ضي الرتكية �إذا اقت�ضى الأمر،
م��ع تو�ضيح ��ص��ري��ح م��ن ن��ائ��ب �أردوغ� ��ان؛
�أن ذل��ك ال يعني التفوي�ض ب�شن ح��رب،
بالتزامن م��ع ن�سب معلومات �إىل الأمم
امل�ت�ح��دة ب� ��أن ��س��وري��ة اع �ت��ذرت ول��ن تكرر
الأمر.
لكن ي�ب��دو �أن ��س��وري��ة مل ت�ع�ت��ذر � ،مّإن��ا
ع � � ّزت ب��ال �� �ض �ح��اي��ا ،يف وق ��ت ك��ان��ت ت��رك�ي��ا
تقول «ال يختربن �أحد عزميتنا يف حماية
مواطنينا وح��دودن��ا» ،ب��ال�ت��وازي �أي�ضاً مع
�إعالن الرتاجع عن نوايا احلرب بالقول:
�إن ك��ل م��ا ت��ري��ده ت��رك �ي��ا يف امل�ن�ط�ق��ة هو
ال�سالم والأمن ،وال ننوي خو�ض حرب مع
�سورية.
�إالّ �أن هذا الت�صريح �سرعان ما بددته
الروح العدوانية ب�إعالن اال�ستعداد للحرب،
وذل��ك نتيجة الإرب� ��اك وال�ت�خ� ّب��ط اللذين
و�سما الأداء ال�ترك��ي� ،سيما �أن ال��رد على
االع �ت��داءات م��ن الأر��ض��ي الرتكية ا�ستمر
بالوترية نف�سها.
مل يتعظ رئي�س ال��وزراء الرتكي رجب
ط�ي��ب �أردوغ � � ��ان م��ن جت��رب�ت�ين خا�ضهما
�شخ�صياً ،وحاول عربهما توريط تركيا يف
حروب مع �سورية ،ع ّله يتم ّكن من توريط
حلفائه و�أ��س�ي��اده يف ال�غ��رب ،ويف مقدمهم
ال��والي��ات املتحدة الأم�يرك�ي��ة ،باال�شرتاك
مبا�شرة يف احلرب على �سورية.
م��ا ي ��زال �أردوغ � ��ان وم�ه�ن��د���س �سيا�سته
اخلارجية �أحمد داود �أوغلو ومناف�سه على
الرئا�سة عبد اهلل غول يراهنون على �إمكانية
الدفع �إىل حرب مبا�شرة مع �سورية ،ويعقد
الثالثي املتورط يف الدم ال�سوري منذ اليوم
الأول الن��دالع الأزم��ة ال�سورية ،من خالل
حتديد مواعيد مطلوبة من الرئي�س الأ�سد،
الأمل على نيل تفوي�ض باحلرب ،عرب قوله
رداً على االنتقادات واملعار�ضة الوا�سعة يف
تركيا للحرب� ،إن التفوي�ض مينح اجلي�ش
واحلكومة الرتكية اجلاهزية �شن �أي هجوم
خارج حدود البالد عند تعر�ضها لأي هجوم
يف �أي وق��ت ،ال �سيما يف الفرتة التي ت�شهد
توترات كبرية على احلدود ،لنكن جاهزين
على الأقل ..وليكن معنا تفوي�ض باحلرب،
و�إذا لزم الأمر خو�ض احلرب نفعل الالزم.
قرع طبول احل��رب من جانب �أردوغ��ان
وفريقه الآنف الذكر ال يبدو �إالّ �أنه �سريع
التحقق ،لكن �إذا حتقق احللم الرتكي فلن
يكون �إالّ بعد االنتخابات الأمريكية ،وهذا
يعني بب�ساطة �إ�شعال املنطقة بر ّمتها ،ال بل
�ستمتد احلرب �إىل رياح الأر�ض ،ولن يكون
مبقدور �أحد معرفة نتائجها ،و�إن كان يرى
البع�ض �أن احل��رب هي خمرج للجميع من
امل�أزق.

يون�س عودة
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لبنانيات
اللي استحوا ماتوا
هل �أ�صبح التزوير �سمة طبيعية يف بع�ض الإع�ل�ام؟ وهل
ميكن �أن يكذب هذا البع�ض بال خجل ،و«على عينك يا تاجر»،
دون �أن ي��رف له جفن ،ك��ذاك احلاكم ال�سابق ال��ذي اعتقد �أنه
�سوف «ي�ش ّر�ش» ،لذا ا�ستخف بالنا�س الذين طالبوه بنذر من
حقوقهم ،فا�ستعان باملقولة ال�شهرية ،وبوقاحة� ،أنه لن يرف له
جفن ما دام «جزءاً من الأمن القومي الأمريكي»؟!
لقد تربعت ف�ضائية ا�ش ُتهرت بالأكاذيب ،وب�أنها ُت��دار من
�أجهزة ا�ستخباراتية ،ولي�س لها يف املهنية ناقة وال جمل ،بحيث
ت�أتيها التقارير جاهزة فيها كل موا�صفات الفتنة ،وم��ا عليها
�سوى ّ
«بخها» ،بتلويث الهواء بال�سموم امل�سبقة ال�صنع يف فبارك
اال�ستخبارات غري الأخالقية واملعادية للأمة.
�أما اخلرب الفتنوي املدعوم ب�أوراق عالية التفاهة يف التزوير،
فهو عبارة عن �سيناريو ال يركب على «قو�س ق��زح» ،ويتعلق يف
كيفية �إ�صدار �أوامر من جهة �سورية الغتيال �شخ�صيات لبنانية،
واحل���ص��ول على معلومات تق�ضي ب��إب�ق��اء التوتر يف طرابل�س
وال�شمال ،لي�ستخل�ص التقرير «املبخوخ» عرب �شا�شة «عربية» �أن
ذلك ي�ؤكده «اغتيال» ال�شيخ �أحمد عبد الواحد كان ب�أمر �سوري،
وطبعاً دون �أن يبينّ وا�ضع ال�سيناريو الرابط يف روايته!
يف كل الأح ��وال ف ��إن الأك��ذوب��ة ملن �شاهد التقرير ال حتتاج
�إىل عقل نيرّ ليكت�شف مدى �سخافتها� ،إال �أن ال�سمة التي باتت
«ل�صيقة» باملحطة كمجرد م��ر ّوج �سموم ا�ستخباراتية ،طبعت
بع�ض الإع�لام املحلي اللبناين ،بهدف منح التقرير م�صداقية
مفقودة ،دون �أن يكلف �أحد حمرريه «الأمنيني» ،وما �أكرثهم،
بالتحقق ،فن�شرت �صحيفتان ،غري مقروءتني ،التقرير ب�صيغة
موحدة ،كت�أكيد على �أنهما جمرد «وتواتني» ال ه ّم لهما �سوى
«البخ» ،مع الأ�سف.
ذك��رت املحطة غ�ير «ال�ع��رب�ي��ة» االن�ت�م��اء تقريرها ،وكذلك
ناقلتا الكفر بحذافريه ،عن �شخ�صية لبنانية م�شكوك يف والئها
الوطني ،يف ما يتعلق باملحكمة الدولية ،لتجري �إعادة تدويرها
ع�ل��ى ط��ري�ق��ة ال�ن�ف��اي��ات يف ب�ع����ض ال��و��س��ائ��ل امل�ح�ل�ي��ة ،لإك���س��اب
النفايات رائحة العالقة لها بها.
فع ًال ..اللي ا�ستحوا ماتوا.
يون�س

ً
هل بات دور فريق «لبنان أوال» حماية «الجيش الحر الند»؟
ال�برب��ري��ة والوح�شية ال�ل�ت��ان مار�ستهما
امل �ج �م��وع��ات الإره ��اب �ي ��ة امل���س�ل�ح��ة يف م��دي�ن��ة
الق�صري ال�سورية يف الأي ��ام القليلة الفائتة
مل ت�شهدهما الع�صور املظلمة ،بعد التقدم
امل �ي ��داين ال� ��ذي ح�ق�ق��ه اجل �ي ����ش ال �� �س��وري يف
املدينة املذكورة ،ومتكّنه من قتل واعتقال عدد
كبري من امل�سلحني ،حيث بلغ عدد القتلى يف
�صفوفهم �أك�ثر من �أل��ف قتيل غالبيتهم من
الأج��ان��ب ،ن�صفهم تقريباً من جن�سيات غري
عربية ،بح�سب م�صدر ع�سكري وا�سع االطالع.
وم��ن �أج ��ل �إخ �ف��اء �أدوات امل ��ؤام ��رة التي
تتعر�ض ل�ه��ا ��س��وري��ة ،جل ��أ امل�سلحون ال��ذي��ن
يدّعون الإ�سالم �إىل �إحراق جثث قتالهم؛ يف
ظاهرة مريبة ومنافية لكل الأديان ال�سماوية.
�أم��ا الأم ��ر الأف �ظ��ع والأ��ش�ن��ع م��ن �إح��راق
اجل� �ث ��ث ،ف �ه��و ت �ق �ط �ي��ع ث ��م ت�ه���ش�ي��م ر�ؤو� � ��س
القتلى الأج��ان��ب الذين مل يتمكن امل�سلحون
من �إح��راق�ه��ا؛ لإخ�ف��اء مالحمها عن القوات
ال�سورية.
وباالنتقال �إىل تفا�صيل الو�ضع امليداين
يف «الق�صري» وحميطها ،وال�ت��ي تُعترب من

م�سلحون �أطلقوا النار على اجلي�ش ال�سوري من اجلانب اللبناين عند العبودية

مـــن هنــــا وهنـــــاك

إفالس قريب

ك�شف م�صدر مقرب من قوى � 14آذار� ،أن �أحد

يكون داخل املخيم فقط ،بل رمبا تطال �شظاياه
مدينة �صيدا ب�أكملها.

ّ
ّ
من
يعاين
�سابق،
نائب
أ�سه
�أحزابها ،وك��ان ير�
على ال�صعيد ْين املايل واحلزبي تخوف من تكرار التجربة
�أزمات عا�صفة
ال��داخ �ل��ي ،ومل ي�ن�ج��ح ح �ل �ف��ا�ؤه يف م�ساعدته
خالل م�ؤمتره الأخري ،الذي مل حت�ضره �سوى
عنا�صر قليلة انق�سمت خالل هذا امل�ؤمتر على
�أنف�سها ،وال يف �ضبط املخالفات الكبرية التي
ارتكبها رئي�س احل��زب و�أع��وان��ه� ،سيما �أن جنل
رئي�س احلزب بد�أ م�شروعاً جتارياً يف الإغرتاب،
ما �سي�ؤدي �إىل انهيار احل��زب و�إع�لان �إفال�سه
ال�سيا�سي واملايل قريباً.

حكاية «عين الحلوة»

عادت �أج��واء التوتر الأمني �إىل خميم عني
احل �ل��وة يف اجل �ن��وب ال�ل�ب�ن��اين ب�ي�ن �أف � ��راد من
تنظيم «ف �ت��ح الإ�� �س�ل�ام» ،وب�ع����ض التنظيمات
ال�سلفية التي �أدخل عدد كبري منها م�ؤخراً �إىل
املخيم.
وي �ع �ي ����ش � �س �ك��ان امل �خ �ي��م ح��ال��ة م ��ن احل ��ذر
ال�شديد ،متخوفني من انفجار �أمني كبري لن

�أه ��م م�ع��اق��ل امل�سلحني ،ف�ق��د �أح �ك��م اجلي�ش
ال�سوري الطوق على املدينة ،و�أغلق كل املنافذ
امل��ؤدي��ة �إليها ،لقطع الإم ��داد عنهم� ،إ�ضافة
�إىل مالحقة فلولهم يف املناطق املحيطة بها،
متهيداً لتطهريها من كل ظواهر الإره��اب،
و�أدى ذلك �إىل هروب نحو �أكرث من ثالثمئة
م�سلح �إىل م�شاريع القاع يف البقاع ال�شمايل،
بعدما �ألقوا �سالحهم يف الأرا�ضي ال�سورية،
بح�سب م�صادر مطلعة على حيثيات الواقع
امليداين على احلدود اللبنانية  -ال�سورية.
وت�ك���ش��ف امل �� �ص��ادر �أن ب�ع����ض ك� ��وادر تيار
«امل�ستقبل» يف البقاع كان يف ا�ستقبال امل�سلحني
الفارين ،لنقلهم �إىل مواقع تدريب ،ويرجّ ح �أن
تكون يف منطقة ج��رود عر�سال ،و�سط �صمت
ر��س�م��ي م��ري��ب ،وذل ��ك ان���س�ج��ام�اً م��ع �سيا�سة
«الن�أي بالنف�س» التي تنتهجها احلكومة حيال
الأزمة ال�سورية!
وت�شري الوقائع امليدانية �إىل �أن خمطط
�إق��ام��ة «منطقة �آم �ن��ة» للم�سلحني التابعني
«للمعار�ضة ال�سورية» على الأرا�ضي اللبنانية
�آي ��ل �إىل ال�ت�ن�ف�ي��ذ ،خ���ص��و��ص�اً ب�ع��د ف���ش�ل��ه يف

قالت �صحيفة «نيويورك تاميز» يف تقرير
ن�شرته� ،إن النائب لبناين حم�سوباً على تيار
� �س �ي��ا� �س��ي ل �ب �ن��اين م �ع ��ار� ��ض ،ه ��و م ��ن ي���ش��رف
��ش�خ���ص�ي�اً ع�ل��ى ن�ق��ل وت ��وزي ��ع ال �� �س�لاح امل �م � َّول
��س�ع��ودي�اً وق�ط��ري�اً على امل�ت�م��ردي��ن ال�سوريني.
وكانت جملة «التامي» �أول من ك�شف عن ذلك
يف منا�سبتني خمتلفتني خالل الأ�شهر الثالثة
الأخرية.
وبح�سب تقرير ال�صحيفة ،ف��إن ال�سعودية
وق�ط��ر قلّ�صتا حجم م�ساعدتهما الع�سكرية
يف جمال الأ�سلحة الثقيلة له�ؤالء ،بطلب من
الواليات املتحدة الأمريكية ،التي تخ�شى من
و��ص��ول ه��ذه الأ�سلحة �إىل �أي��دي الإره��اب�ي�ين،
خ�صو�صاً تنظيم القاعدة ،ال�سيما ال�صواريخ
امل���ض��ادة ل�ل�ط��ائ��رات ،وال�ت��ي تطلق م��ن الكتف،
فتقع وا�شنطن ثانية مبا وقعت فيه ب�أفغان�ستان
وباك�ستان.

� �س��وري��ة ،وب �ع��د ��س�ل���س�ل��ة االن �ت �� �ص��ارات ال�ت��ي
يحققها اجلي�ش ال�سوري على الإرهابيني ،وما
انتهاكات امل�سلحني اليومية للأمن ال�سوري
انطالقاً من الأرا��ض��ي اللبناين �إال دليل �إىل
ذل��ك ،وك��ان �أب��رزه��ا ق�ي��ام �إح ��دى املجموعات
امل�سلحة يف منطقة ال�ع�ب��ودي��ة احل��دودي��ة يف
عكار ب�إطالق النار على قوات الأمن ال�سورية
املنت�شرة على ال�شطر الثاين من احلدود ،على
مرئى م��ن الأج�ه��زة الأم�ن�ي��ة اللبنانية ،التي
بدت عاجزة عن مكافحة االنتهاكات املذكورة،
الع�ت�ب��ارات مذهبية ��ص��رف��ة ،م��ا دف��ع ال�ق��وات
ال�سورية �إىل الرد باملثل ،ثم حت�صني مواقعها
ب�سواتر �إ�سمنتية.
ويف �سياق مت�صل ،يرجّ ح م�صدر ع�سكري
ا� �س �ت �م��رار ال �ع �م �ل �ي��ات الأم �ن �ي��ة يف حم��اف�ظ��ة
ح�م����ص ،ويف خم�ت�ل��ف الأرا� �ض ��ي ال���س��وري��ة يف
امل��دى امل�ن�ظ��ور ،راف���ض�اً حتديد موعد لإنهاء
ه ��ذه ال �ع �م �ل �ي��ات ،م � ��ؤك ��داً �أن ال مي �ك��ن لأي
خ�ب�ير ع�سكري حت��دي��د م��وع��د ح�سم معركة
م��ع جمموعات �إره��اب�ي��ة م�سلحة تقاتل وفقاً
لطريقة «الكر والفر».
بعد عر�ض هذا الو�ضع الأمني املقلق يف
لبنان ،هل ي�شهد هذا البلد تكراراً لتجربة
«فتح الند» جديدة؟ ويف حال تطورت الأمور
يف ��س��وري��ة �سلباً �أم �إي�ج��اب�اً مل�صلحة احلكم
فيها ،من هي اجلهة القادرة على ا�ستئ�صال
م�سلحي «املعار�ضة ال�سورية» املوجودين يف
لبنان ،مبن فيهم عنا�صر تنظيم «القاعدة»؟
وم��اذا �سيكون الثمن؟ خ�صو�صاً �أن جتربة
«ن �ه��ر ال� �ب ��ارد» م��ا ت� ��زال م��اث �ل��ة �أم � ��ام �أع�ي�ن
اللبنانيني ،وهل بات دور فريق «لبنان �أوالً»،
خ�صو�صاً الأح ��زاب امل�سيحية ال�ت��ي ت�صدت
«ل�ف�ت��ح الن ��د» ��س��اب�ق�اً ،ه��و ح�م��اي��ة «اجل�ي����ش
ال�سوري احلر الند» راهناً؟

ح�سان احل�سن

مـــواقف
• ح��رك��ة الأم� ��ة ر�أت �أن ال�ف�برك��ات الإع�لام�ي��ة
امل�شبوهة التي يبثها بع�ض الإعالم املغر�ض عربياً،
وتتلقفه قوى حملية لبنانية ال�ستهداف املقاومة،
حم��اول��ة يائ�سة وبائ�سة للنيل م��ن املقاومة التي
�شرفت الأم��ة يف انت�صاراتها الرائعة على العدو
«الإ�سرائيلي» ،الذي جتده الآن مرتبك ًا وم�شوَّ�ش ًا
و�ضائعاً ،وم��ا ح��ادث��ة حتليق ط��ائ��رة اال�ستطالع
املجهولة فوق فل�سطني املحتلة �إال دليل على الواقع
املرتبك للعدو.
ووجهت احلركة يف ال��ذك��رى  39حل��رب ت�شرين
التحريرية �أ�سمى �آي��ات التحية والتقدير للجي�ش
ال�ع��رب��ي ال �� �س��وري ،ال��ذي �صنع م��ع جي�ش م�صر
�أول ن�صر ن��وع��ي يف ت��اري��خ ال���ص��راع ال�ع��رب��ي -
«الإ�سرائيلي» ،وال��ذي يحطم الآن �أعتى م�ؤامرة
تتعر�ض لها الدولة الوطنية ال�سورية.
• كمال �شاتيال؛ رئي�س امل�ؤمتر ال�شعبي اللبناين،
وخالل حما�ضرة �أُلقيت يف م�صر حول «التحديات
التي تواجه الأم��ة العربية» ،عر�ض امل�شاريع التي
لا ع��ن ث��ورة ي��ول�ي��و ،م��ن الطائفيني
طُ ��رح��ت ب��دي� ً
ودعاة الر�أ�سمالية الوح�شية والع�صبيات القطرية،

معترب ًا �أنها ف�شلت يف ق�ضايا �سيا�سية ،كالتحرير
والتنمية ال�شاملة ،داعي ًا �إىل التم�سك بامل�شروع
القومي العربي امل�ؤمن واملتجدد ملواجهة املخاطر
على الأمة ،و�شارح ًا ما قدّمه الرئي�س جمال عبد
النا�صر للإ�سالم وامل�سلمني مبا يتجاوز كل الفئات
التي ترفع �شعارات �إ�سالمية ،التي عليها التزام ما
وقعت عليه يف امل�ؤمترات القومية  -الإ�سالمية.
• امل �ح��ام��ي �أح �م��د م��رع��ي؛ ن��ائ��ب رئ�ي����س ح��زب
االحتاد؛ وخالل م�شاركته يف ندوة بعنوان« :حرب
ت�شرين القومية ..الأبعاد اال�سرتاتيجية والوقائع
الع�سكرية وال�سيا�سية» �أكد �أن حرب ت�شرين �أعادت
للإن�سان العربي كرامته ،وفتحت آ�ف��اق التعاون
العربي على م�صراعيه ،و�أعادت للأمة وثبتها نحو
ا�ستعادة حقها يف حترير ما اغتُ�صب من �أرا�ض
عربية ،كما �أعطت للجي�ش العربي يف كل من �سوريا
وم�صر ما كانا يتطلعان �إليه من جت�سيد حلمهما
بتحطيم �أ��س�ط��ورة اجلي�ش ال�صهيوين ال��ذي ال
يُقهر ،وكانت �أبعد من مواجهة ع�سكرية تقليدية
مع الكيان الغا�صب وجي�شه املحتل ،بل كانت معركة
�إرادات ،ومعركة مع املجتمع الغربي ب�أكمله.
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متى تستجيب الحكومة لحقوق مواطنيها كاستجابتها لتمويل المحكمة؟

القطاع العام يتظاهر :ال مبرر لتقسيط السلسلة وعدم إقرارها
م��رة ج��دي��دة يتحول ال���ش��ارع يف لبنان
�إىل مر�آة تعك�س امل�أزق الكبري الذي يتخبط
ب��ه البلد وحكومته وم���س��ؤول��وه ،وحتى كل
�سيا�سييه.
ف�ق��د ن ��زل �أ� �س��ات��ذة ال�ت�ع�ل�ي��م ال��ر��س�م��ي
واخل ��ا� ��ص ،وم��وظ �ف��و ال �ق �ط��اع ال �ع ��ام �إىل
ال�شارع ،بناء لدعوة هيئة التن�سيق النقابية
ب��ال�ت��زام��ن م��ع جل�سة احل�ك��وم��ة ،احتجاجاً
على جتاهل حقوقهم ومطالبهم ،خ�صو�صاً
جلهة �سل�سلة الرتب والرواتب التي كان قد
اتُّفق عليها ،لكن احلكومة ارت�أت تق�سيطها
ع�ل��ى م ��دى خ�م����س � �س �ن��وات ،ب�ح�ج��ة ت��وف�ير
التمويل لها ،ع�بر ،كما ه��ي ال�ع��ادة ،فر�ض
�ضرائب جديدة� ،إ�ضافة �إىل ت�أخر احلكومة
يف �إحالتها �إىل املجل�س النيابي لإ�صدارها
بقانون ،فكان احل��ل عند النا�س بالتظاهر
والإ� �ض��راب لتحقيق املطالب التي يعرتف
القا�صي والداين مب�شروعيتها ،لكنهم دائماً
يتذرعون ب�ض�آلة املوارد ،التي تتوافر لأمور
�أخ��رى ،وال جتد لها �سبي ًال �إذا كانت تتعلق
بق�ضايا ال�ن��ا���س احلياتية واملعي�شية ،فهي
لا ت�ت��أم��ن ب�سهولة للمحكمة ال��دول�ي��ة،
م�ث� ً
ودون �أي لب�س �إو �إبهام� ،أو تتوافر للتعوي�ض
ل���ش��رك��ات خ��ا��ص��ة ب�ع����ض �أه ��ل احل �ك��م لهم
ح�ص�ص فيها �أو نفوذ.
و�إذا كان الفتاً ومثرياً لالنتباه حترك
«ال�ه�ي�ئ��ات االق�ت���ص��ادي��ة» رف���ض�اً لل�سل�سلة،
ف ��إن حركتها مريبة ف�ع�لاً ،ذل��ك لأن هذه
الهيئات ال متثل �أكرث من ثالثة يف املئة من
اللبنانيني تتمتع مبعظم ال�ثروة القومية
يف البالد ،ثم �إنها هي نف�سها ا�ستفادت مع
ب��دء املفاو�ضات ح��ول ال�سل�سلة حني رفعت
يف م�صارفها ن�سبة �إف��ادت�ه��ا على ال��دي��ون،
لأن �أح� ��د ب �ن��ود مت��وي��ل ال���س�ل���س�ل��ة ف��ر���ض
�ضريبة على الفوائد امل�صرفية ،مع العلم
�أن تخفي�ض نقطة واحدة على ديون �سندات
اخل��زي�ن��ة ميكنه �أن مي� �وّل معظم تكاليف
�سل�سلة الرتب والرواتب.
لقد ب��ات وا��ض�ح�اً �أن م��ا ي��وق��ف تنفيذ
��س�ل���س�ل��ة ال��رت��ب وال ��روات ��ب الآن ه��و ذاك
التحالف ال�سيا�سي «غري املقدّ�س» من داخل

وللمطالبة با�ستعجال �إحالة ال�سل�سلة �إىل
املجل�س النيابي لإقرارها و�إ�صدار قانونها.
و�إذا كانت البالد مل ت�شهد بعد تظهري
م ��وازن ��ة ال �ع ��ام  ،2012ك �م��ا مل ي �ج � ِر بعد
�إق��رار م�شروع موازنة  ،2013ف�إن احلكومة
امليقاتية حاولت يف اجتماعها الأخري ،الذي
ترافق مع تظاهرة موظفي القطاع� ،إحداث
�صدمة �إيجابية ،من خالل �إ�صدارها بع�ض
التعيينات الإدارية التي طال انتظارها ،وما
ي��زال اللبنانيون ينتظرون املزيد لالنتهاء
من ال�شلل الإداري املبتلي بالفراغ وال�شغور
الرهيب ..لكن كل ذلك لن يلغي اهتمامات
اللبنانيني ب�ش�ؤون حياتهم اليومية ،وبحثهم
عن ال�ضوء والنور ،وفر�صة العمل ،وتوفري
احل �م��اي��ة ال���ص�ح�ي��ة ،ال �ت��ي ي �ب��دو �أن ه�ن��اك
م��ن ي��ري��د �أن ي�شغلهم ب�غ�يره��ا ،ع�ل��ى نحو
�سيناريو املحكمة ال��دول�ي��ة ،و�آخ��ر فربكات
قناة «العربية» ال�سعودية ،وتوفري املالذات
الآم� �ن ��ة ل�ل�م�ج�م��وع��ات ال �� �س��وري��ة امل�سلحة
حت��ت حجة ال�ن��ازح�ين ،وال�ت��ي ينتظر �سعد
احل��ري��ري وغ�ي�ره نهايتها كما ي�شتهون..
لكنهم �سيظلون يحلمون..

تغيرّ ال��زم��ن ،ك��ان��وا ي�ه��ددون ف�أ�صبحنا نهددهم ،ك��ان��وا يتوعدون
ف�أ�صبحنا نتوعدهم ،كانوا يق�صفوننا فق�صفناهم ..تغيرّ الزمن ،نعم،
فبعد �أن كانت الطائرات احلربية ال�صهيونية جتوب �أجواء بلدان العرب،
وت�ث�ير ال��رع��ب واخل ��وف ،ه��ا ق��د تغري ال��زم��ن ،ف�أ�صبح ه�ن��اك ط��ائ��رات
من دون طيار ت�ستطيع الو�صول �إىل عمق الكيان ال�صهيوين الغا�صب
للأرا�ضي العربية.
حلّقت طائرة من دون طيار م�سافة �أك�ثر من مئة كيلو مرت فوق
الأرا�ضي املحتلة ،دون �أن تنجح الرادارات ال�صهيونية يف ر�صدها �إال بعد
ن�صف �ساعة من حتليقها ،وبعدها قامت الطائرات ال�صهيونية ب�إ�سقاطها
فوق مدينة اخلليل املحتلة جنوب ال�ضفة ..نعم ،تغري الزمن.
وما زاد من وقع �صدمتهم ،الف�شل يف معرفة م�صدر الطائرة ومكان
�إقالعها ،وكيفية جناح طائرة �صغرية من دون طيار يف اجتياز احلدود
الدولية ،وعبور معظم ال�ساحل املحتل من قبلهم ،والدخول فوق قطاع
غزة باجتاه دميونة.
رغ��م ك��ل الأج �ه��زة امل�ت�ط��ورة ال�ت��ي ميلكونها م��ن ر��ص��د ومتابعة،
و�شا�شات الرادار التي تغطي كل ال�سواحل والأرا�ضي العربية ومنظومات
التحكم والك�شف التابعة لهم ،وال� ��رادارات الأم�يرك�ي��ة ال�صنع ،وكلها
لتحديد الأه��داف التكتيكية يف اجلو ،مبا يف ذلك الطائرات ال�شراعية،
والطائرات من دون طيار ،والطائرات التي حتلِّق على علو منخف�ض على
مقربة من حدود الدولة واملن�ش�آت احل�سا�سة ،نثبت وللعامل �أجمع� ،أنهم
ال ميلكون �إال الغباء ،واملقاومة متلك ما ال ميلكون ،ميلكون «اعتقاداً
را�سخاً» بوعد من اهلل �أنهم منت�صرون.
الطائرة من دون طيار ،ويف مهمة ا�ستطالعية ،طائرة �صغرية ،لكن
حتمل ر�سائل متنوعة ،وهي �أن املقاومة باملر�صاد ،وجاهزة ل�صد �أي اعتداء.
الأجواء اللبنانية مل تعد حتت ال�سيطرة ال�صهيونية ،وكذلك �أجواء
البحر املتو�سط مل تعد حتت �سيطرتهم ،معادلة جديدة ر�سخت و�أدخلت
عن�صراً ل�ساحة ال�صراع العربي «الإ�سرائيلي»�« :إن خرقتم �أج��واءن��ا،
خرقنا �أجواءكم التي احتليتموها ،وطائرات املقاومني �ستحلق فوق �سماء
حو�ض املتو�سط».
تغري الزمن ،وبقي اجلي�ش ال�صهيوين على عادته يوجّ ه التهم �إىل
�سورية و�إيران ،لأنهما الدولتان الداعمتان للمقاومة يف فل�سطني ولبنان..
طائرة من دون طيار حلقت م�سافة �أك�ثر من مئة كيلو مرت فوق
الأرا�ضي املحتلة ،وُجهت التهم ل�سورية و�إيران ،وتارة لغزة ،و�أخرى �إىل
لبنان ،و�إىل �سيناء امل�صرية ،ملعرفة م�صدرها ومكان �إقالعها.
لا م�ق��اوم�اً م��وع��وداً
�ستبقون يف احل�ي�رة واالرت �ب��اك ،امل�ه��م �أن ع�م� ً
بالن�صر �أو ال�شهادة نفذ املهمة الرائعة� ،أما مكان �إقالعها فاعلموا �أنه
واحد؛ هو قلب كل �إن�سان عربي حر و�شريف و�أبي.

�أحمد �شحادة

�سعيد عيتاين

من مظاهرة هيئة التن�سيق النقابية

وخارج احلكومة مع «الهيئات االقت�صادية».
و�إذا ك��ان��ت ه�ي�ئ��ة ال�ت�ن���س�ي��ق ال�ن�ق��اب�ي��ة
ت�ستغرب ه��ذا ال�ه��روب الفا�ضح من �إحقاق
احلقوق للقطاع العام ،ف�إنها تنقل عن وزير
ال�ترب�ي��ة ت��أك�ي��ده �أن ال م�ب�رر ل�ع��دم �إح��ال��ة
ال�سل�سلة �إىل املجل�س النيابي ،خ�صو�صاً �أن
الإي ��رادات ت�أمنت ..لكن على ما يبدو ف�إن
«الهيئات االقت�صادية» التي حتركت يف كل
االجت��اه��ات لقيت �آذان �اً �صاغية ،لعدم امل�س
بـ«ال�ستاتيكو» املايل.
ب �ي��د �أن رئ �ي ����س احل �ك��وم��ة ال � ��ذي �أك ��د
التزامه بتطبيق ال�سل�سلة منذ تاريخ الأول
من متوز  ،2012مع تق�سيط املتوجبات على
�أرب ��ع دف�ع��ات حتى ع��ام  ،2015ي��رب��ط الأم��ر
مبراعاة التوازن بني الو�ضعني االقت�صادي
واملايل ،واحلد من الآثار الت�ضخمية لتطبيق
قانون ال�سل�سلة ،مع العلم �أن الت�ضّ خم الذي
يبدو �أنه لن يرتاجع ،بد�أ بالتهام ال�سل�سلة
التي لن ت�صل �إىل دفعتها الرابعة عام 2015
�إال وتكون قد �صارت هباء وبال قيمة.
وب�ه��ذا ف ��إن امل�ظ��اه��رة ال�ك�برى ملوظفي
ال �ق �ط��اع ال �ع��ام ال �ت��ي ج ��اءت ب��ال �ت��زام��ن مع
اج �ت �م��اع احل �ك��وم��ة الأرب� �ع ��اء ( 10ت�شرين
الأول) كانت حازمة جلهة رف�ض التق�سيط،

طائرة أبابيل..
فوق «إسرائيل»

اللجنة النسائية في حركة األمة تنظم محاضرة طبية حول

عالقة أمراض الفم واألسنان بالصحة العامة

الدكتور ناير �أبو ال�سعد حما�ضراً

ن�ظ�م��ت ال�ل�ج�ن��ة ال�ن���س��ائ�ي��ة يف ح��رك��ة الأم ��ة
حم��ا� �ض��رة ط �ب �ي��ة ح� ��ول ع�ل�اق ��ة �أم� ��را�� ��ض ال �ف��م
والأ��س�ن��ان بال�صحة العامة .بد�أت ال�ن��دوة بكلمة
ترحيبية بالدكتور ناير �أب��و ال�سعد؛ املحا�ضر يف
ك�ل�ي��ة ط��ب الأ� �س �ن��ان يف ج��ام�ع��ة ب�ي�روت ال�ع��رب�ي��ة،
وباحل�ضور.
وق��د �أل�ق��ى اجل��راح االخت�صا�صي يف �أم��را���ض
ال� �ف ��م وج� ��راح� ��ة ال �ل �ث ��ة؛ ال ��دك� �ت ��ور �أب � ��و ال���س�ع��د
حما�ضرة�  أ�شار  من خاللها �إىل �أن غالبية املر�ضى

ي�ت�ج�ه��ون �إىل �أط �ب��اء الأ� �س �ن��ان ل �ع�لاج ت�سو�سات
�أ�سنانهم� ،أو للحفاظ على بيا�ضها ،غري �أن هناك
�سبباً �آخر �أكرث �أهمية من ذلك ،ف�إن زيارة طبيب
الأ�سنان قد ت�ساهم يف الك�شف املبكر عن عدد من
الأم��را���ض اخل�ط�يرة� ،أهمها �سرطان الفم ،الذي
يُع ّد ثامن �أكرث �أنواع ال�سرطان انت�شاراً.
وبعد املحا�ضرة دعت م�س�ؤولة اللجنة الن�سائية
احل�ضور �إىل مائدة الفطور على �شرف الدكتور
�أبو ال�سعد.

8

( العدد  )234اجلمعة  12 -ت�رشين الأول 2012 -

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

مقابلة
رأى أن الكرة في ملعب القوات والكتائب

سليم عون :هكذا يحصر تأثير المجنسين في زحلة بمقعد واحد
فليربر حزبا القوات والكتائب موقفهما من قانون االنتخاب �أمام بكركي والر�أي العام امل�سيحي ..النا�س
ترى ب�أم العني من يدعم ا�ستعادة حقوق امل�سيحيني ومن يتجاهلها..
النائب ال�سابق �سليم عون يتحدث بالتف�صيل عن خبايا قانون االنتخاب وت�أثريه على الناخب امل�سيحي يف
حال طُ بقت الن�سبية �أو الأكرثية ،ويك�شف جلريدة «الثبات» �آخر تطورات العالقة بني التيار الوطني احلر والكتلة
ال�شعبية والوزير نقوال فتو�ش ،ولكم احلوار التايل:
يتخوف ال�ن��ائ��ب ال�سابق ع��ن دائ��رة
زحلة �سليم ع��ون من ت�ضييع الوقت يف
درا�سة م�شاريع القوانني املتعلقة بقانون
االنتخاب ،ي�ؤكد وجود نوايا مبيتة وغري
�سليمة ،فيقول « :أ�خ���ش��ى اال�ستمرار يف
املماحكات ال�سيا�سية لفر�ض أ�م��ر واقع
ع�ل��ى اجل�م�ي��ع وال���س�ير ب�ق��ان��ون ا ألل�ف�ين
امل �ع��دل يف ال��دوح��ة ،ك�لام�ي�اً ويف املنابر
الإع�ل�ام �ي��ة ك��ل الأف ��رق ��اء ال�سيا�سيني
يتحدثون عن �ضرورة حت�سني التمثيل
امل�سيحي ،لكن فعلياً وع�م�لان�ي�اً ،هناك
فريق �صادق يعمل من أ�ج��ل ذل��ك ،وهو
فريق التيار الوطني احل��ر وم��ن خلفه
حلفا�ؤه ،وهناك فريق �آخر يناور ،و�أعني
بذلك تيار امل�ستقبل ومن وراءه حلفا�ؤه
امل�سيحيون».
وحتى ال يكون اتهام ع��ون �سيا�سياً،
ي�ع��ر���ض امل�ه�ن��د���س ال ��زح�ل�اوي خال�صة
اتفاق الزعماء املوارنة يف بكركي ،وتهرب
ال �ق��وات وال�ك�ت��ائ��ب م��ن ال���س�ير ب�ق��ان��ون
اللقاء الأورثوذك�سي �أو قانون الدوائر
املتو�سطة على قاعدة الن�سبية ،ي�شري �إىل
�أن العماد ع��ون يف العلن �أك��د ا�ستعداده
ال �� �س�ير ب �خ�ل�اف م �� �ص��ال��ح ح �ل �ف��ائ��ه �إن
تعار�ض القانون مع م�صلحة امل�سيحيني،
و��س�م�ع�ن��ا ت� أ�ك�ي��د ح�ل�ف��ائ�ن��ا ل��دع��م حقوق
امل�سيحيني ،م�شريين �إىل �أنهم �سري�ضون
بقرار التيار الوطني احل��ر ح��ول قانون
االنتخاب ..ويتابع عون حديثه جلريدة
«ال �ث �ب��ات» ق��ائ�لاً« :مل ن�سمع ت�صريحاً
واح� � ��داً ول ��و ��ش�ك�ل�ي�اً م ��ن ق �ب��ل ال �ق��وات
وال �ك �ت��ائ��ب ي �ع �ل �ن��ان ف �ي��ه ا� �س �ت �ع��داده �م��ا
لل�سري مب�صلحة امل�سيحيني على ح�ساب
حت��ال�ف�ه�م��ا ال���س�ي��ا��س��ي ،ومل ن���س�م��ع من
ح�ل�ي�ف�ه�م��ا ت �ي��ار امل���س�ت�ق�ب��ل أ�ن� ��ه م�ستعد
لدعم حزبي القوات اللبنانية والكتائب
يف مو�ضوع قانون االنتخابات �إن ف�صّ ال
م� ��� �ش ��روع ق ��ان ��ون ي �ع �ي��د ل�ل�م���س�ي�ح�ي�ين
حقوقهم».
ي�ع�ت�بر ع ��ون �أن ال �ف��رق ب�ين ال�ت�ي��ار
وح �ل �ف ��ائ ��ه وب �ي��ن ال � �ق � ��وات وال �ك �ت��ائ��ب
وح�ل�ي�ف�ه�م��ا امل���س�ت�ق�ب��ل ف ��رق � �ش��ا� �س��ع ،يف
احلالة الأوىل هناك ا�ستقاللية وندية
وح��ري��ة يف ال�ت�ح��رك ،ويف الثانية هناك
تبعية وذهنية م�صلحية �ضيقة« ،اليوم
ال�ت�ك�ت��ل ي �ط��رح ع�م�ل�ي�اً م �� �ش��روع ق��ان��ون
الأورث��وذك���س��ي ،ليتف�ضل من يدعي �أنه
حري�ص على الوجود امل�سيحي ليدعم هذا
القانون امل ُتفق عليه يف بكركي ،والرئي�س
نبيه بري م�ستعد لدعم �أي قانون يتفق
عليه امل���س�ي�ح�ي��ون» ،وي��وج��ه �سليم ع��ون
�س�ؤاله حلزبي القوات والكتائب« :عليهم

�أن يختاروا بني م�صاحلهم ال�شخ�صية
ا يجب حتى
وم�صالح امل�سيحيني ،أ���ص�ل ً
عدم التفكري يف املفا�ضلة بني امل�س�ألتني،
لأن التحالفات ال�سيا�سية على �أهميتها
تبقى م�ؤقتة ،بينما مو�ضوع �إعادة حقوق
امل�سيحيني يف حال �أُقر انتخابياً ،فهو قد
ي�ؤ�س�س حلالة ا�ستقرار ونه�ضة م�شرقية،
والكرة اليوم يف ملعب القوات والكتائب».
وراء بكركي
وم � � � ��اذا ل� ��و ط ��ال ��ت امل� �م ��اط� �ل ��ة ،ه��ل
�سيخو�ض التيار االنتخابات على �أ�سا�س
قانون الدوحة؟ يرد عون« :نحن �سنقاتل
من �أجل تغيريه ،نحن متم�سكون مبوقف
ب�ك��رك��ي ال��راف ����ض ل �ه��ذا ال �ق��ان��ون ،ونحن
�سنخ�ضع لإرادة ب�ك��رك��ي يف ه��ذا امل�ج��ال،
والأخرية هي �أ�شد املطالبني بتغيريه ،وهي
التي قالت ب�صريح العبارة �أنه ال انتخابات
يف ظ ��ل ال �ق��ان��ون احل � ��ايل ،وم ��ن مي��اط��ل
وي �ن��اور ل�ت�رك ه��ذا ال�ق��ان��ون عليه تربير
�أفعاله لبكركي وللر�أي العام امل�سيحي».
وح� � � ��ول ت �ف �� �ض �ي��ل ت �ك �ت ��ل ال �ت �غ �ي�ي�ر
والإ�صالح والتيار الوطني احلر للقانون
االنتخابي الأف�ضل والأن�سب للم�سيحيني،
ي�ع�ت�بر ��س�ل�ي��م ع ��ون �أن ال���س�ير بالن�سبية
ي�ح�ف��ظ ح �ق��وق ج�م�ي��ع م �ك��ون��ات ال��وط��ن
على اختالف �ألوانهم ال�سيا�سية ،يقول:
«الن�سبية تُعطي امل�سيحي حقه يف متثيل
�صحيح ،وتزيل هاج�س التالعب ب�إرادتهم
من خالل ت�أثري مكونات طوائفية �أخرى
على ر�أيهم االنتخابي» ،ي�شرح �سليم عون
ك�لام��ه �أك�ث��ر ،ب��ا إل� �ش��ارة �إىل �أن �إع �ط��اء
حقوق امل�سيحيني كاملة ال تكون بالكالم
وال���ش�ك��ل ف�ق��ط دون امل���ض�م��ون ،لأن ��ه منذ
اتفاق الطائف وحتى يومنا ،هناك عملية
ا��س�ت�ق��واء على ال�ن��اخ��ب امل�سيحي وعملية
�سلب لإرادت��ه ،ت�صحيح ا ألم��ور اليوم تبد�أ
�إم��ا بال�سري بالقانون الأورثوذك�سي حيث
ن�سبة حترير ال�صوت امل�سيحي فيه كاملة

ومئة يف امل�ئ��ة� ،أو ال�سري بقانون ال��دوائ��ر
املتو�سطة على قاعدة الن�سبية (�سواء كانت
 13دائ��رة �أم  ،)15لأن�ه��ا ترفع م��ن ن�سبة
حت��ري��ر �إرادة امل�سيحيني يف االن�ت�خ��اب��ات
النيابية.
زحلة والتجني�س ..واملهزلة
��س��أل�ن��اه ع��ن ات �ه��ام ف��ري�ق��ه ال�سيا�سي
خ�صومه يف زحلة ب�سلب �إرادة الزحالويني
ع� ��ام  ،2009م ��ن خ�ل��ال جت �ن �ي ����س �آالف
ال �� �س��وري�ي�ن م ��ن ط��ائ �ف��ة حم� � ��ددة ..فهل
ب��ات م��ا ُك�ت��ب للمدينة �أم��ر واق��ع؟ يجيب

األمور ستتجه لتشكيل
تحالف بين التيار
والكتلة الشعبية
والوزير فتوش وحزب
الطاشناق وباقي القوى
السياسية في زحلة

ال�ن��ائ��ب ال�سابق �سليم ع��ون« :ل�ل�أ��س��ف ال
ي ��زال ال��و��ض��ع ع�ل��ى ح��ال��ه ،ح��اول�ن��ا �إي�ج��اد
حل للمو�ضوع بعد اتفاق الدوحة عندما
��س�ع��ى ال�ت�ك�ت��ل �أخ ��ذ وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ،ومل��ا
ك ��ان االت �ف��اق �أن ت �ك��ون احل�ق�ي�ب��ة للتكتل
ك�م��ا ل��رئ��ا��س��ة اجل �م �ه��وري��ة ،ك ��ان �شرطنا

ل�ل�ق�ب��ول ب � ��أي م��ر��ش��ح م���ش�ترك ت�صحيح
م�س�ألة التجني�س ونقل النفو�س يف زحلة،
ووقف تع�سف بع�ض القادة الأمنيني ،ومع
الأ� �س��ف مل يتم االل �ت��زام ب��االت�ف��اق متاماً
كما ح�صل لدى ت�شكيل احلكومة احلالية،
فتم جتاهل مطالبنا امل ُحقة نتيجة تبدل
الظروف اخلارجية والداخلية» ،ا�ستفهمنا
من �سليم ع��ون عن ع��دد املجن�سني ،وعما
�إذا ك��ان��ت امل���س� أ�ل��ة تقت�صر على جمن�سني
�سوريني� ،أم �أن هناك عمليات نقل لنفو�س
لبنانيني م��ن الطائفة ال�سنية �إىل زحلة
وق���ض��ائ�ه��ا؟ ي ��رد ع ��ون« :ج�م�ي��ع احل ��االت
م �ت��وف��رة ،ال�ظ��اه��ر وال �ف��ج م�ن�ه��ا م��و��ض��وع
امل�ج�ن���س�ين ،ع��دده��م ك ��ان يف ال �ع��ام 1994
ح ��وايل  4000ن��اخ��ب� ،أ��ص�ب�ح��وا يف ال�ع��ام
 2009ح��وايل  14000ناخب ،وت�صور �أن
امل �ق�ت�رع�ي�ن و� �ص��ل ت �ع��داده��م �إىل ح ��دود
الـ 11000ن��اخ��ب ..ن�ح��ن ن��واج��ه «ب�ل��وك»
جم �ن ����س ي ��دي ��ره ت �ي��ار امل �� �س �ت �ق �ب��ل ،وت�ل��ك
الق�ضية ت�ؤثر على وجه املنطقة ،لأنه من
نازحو �سورية امل�سيحيون
ي�ق��رر م�صري ان�ت�خ��اب��ات زح�ل��ة مبقاعدها
ال�سبعة هي �أ��ص��وات املجن�سني» ،وي�ضيف
وعن هواج�س املنطقة يف املحيط التي
ع��ون« :ه�ن��اك عملية نقل �أ��س�م��اء وتزوير
لأخرى غري م�ضبوطة على الإطالق ،فهل تعج بالوافدين ال�سوريني ،يعترب املهند�س
امل�س�ألة هي جم��رد تزوير �أو نقل لنفو�س عون �أن الزحالوي منذ القِدم معروف عنه
من منطقة �إىل �أخرى ال ميكن حتديدها �شجاعته وانفتاحه على اجلميع ،لكن «ما
يح�صل يف املنطقة يجعل الزحلي متخوفاً
من قبلنا.»..
ع ��اد ��س�ل�ي��م ع ��ون �إىل ال�ن���س�ب�ي��ة من م��ن الأ� �ص��ول �ي��ات واحل ��رك ��ات الإره��اب �ي��ة
ال �ب��واب��ة ال ��زح�ل�اوي ��ة ل�ي���ش��رح ف��ائ��دت�ه��ا ،التكفريية ،لأن��ه مهما حتليت باالنفتاح
ف�ي�ق��ول« :االق �ت��راع وف��ق الن�سبية حت��رر وال��وع��ي ع�ن��دم��ا يقابلك تفكري تكفريي
ال���ص��وت امل�سيحي يف زح�ل��ة ب�شكل كبري� ،إرهابي �ستتجه تلقائياً �إىل حماية ذاتك،
لأن ت��أث�ير التحالفات ال�سيا�سية ي�صبح ومع الأ�سف ،املنطقة منذ اجتياح �أمريكا
يف ح�ي�ن�ه��ا م� �ع ��دوم ،مت��ام �اً ك �ت ��أث�ير امل��ال العراق يتم تفريغ املنطقة من امل�سيحيني»،
ال���س�ي��ا��س��ي ،لأن ��ه وف ��ق ال�ت�ق���س�ي��م احل��ايل يكمل عون حديثه�« :أين التقدم يف الأفكار
�أي ف��ري��ق م��ن ال�ف��ري�ق�ين �سيح�صل على ال��دمي�ق��راط�ي��ة يف ال �ع��راق؟ أ�ي ��ن ��ش�ع��ارات
 3مقاعد ،لتبقى املعركة حمتدمة على ومبادئ حقوق الإن�سان؟ نحن اليوم �أمام
املقعد ال���س��اب��ع ،وب��ذل��ك �سيكون مو�ضوع ع��راق جديد خ��الٍ م��ن امل�سيحيني ،متاماً
املجن�سني م��ؤث��راً فقط على مقعد واح��د كاجتاه اخلط التبياين يف كل دول املنطقة
بدل �أن يكون ت�أثريه على �سبعة مقاعد» .التي ت�شهد ربيعاً عربياً ،و�ضع ا ألق�ب��اط
يف م�صر دقيق متاماً كما يف �سورية ،ومن
التيار و�سكاف ..وفتو�ش
الأف���ض��ل ت�سمية ال�ع��رب لربيعهم بربيع
غ��رب��ي �أو �إ��س��رائ�ي�ل��ي ،لأن ال���ض��رر ال��ذي
وع ��ن و��ض�ع�ي��ة ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن ال�ت�ي��ار حلق بهم يحتاج لع�شرات ال�سنني ليتعايف،
ب��ال��وزي��ر ال���س��اب��ق إ�ل �ي��ا���س ��س�ك��اف ،يتمنى هذا بالعموم �أما يف احلالة ال�سورية ،و�إن
عون ح�صول التفاهمات والتحالفات اليوم مت��ت الأم� ��ور ع�ل��ى خ�ي�ر ،ه�ن��اك بالت�أكيد
ق�ب��ل ال�غ��د ل�ت�ك��ون نتيجتها �أف�ع��ل و�أق ��وى �ضرر �أ�صاب امل�سيحيني �سواء يف عددهم،
و�أج ��دى« ،ح�ت��ى الآن مل يح�صل االت�ف��اق فكيف ه��ي احل��ال ل��و �سيطر التكفرييون
النهائي ،ولكن الأمور ت�سري نحو الأف�ضل ،على �سورية ،ففي حينها ،ح��دث وال حرج
وامل�ؤ�شرات جيدة ،ون�أمل �أن تكون نتيجتها عن انعكا�سات ذلك على امل�سيحي ال�سوري
تفاهماً �سيا�سياً كامالً» ،وماذا عن مغادرة وحتى اللبناين».
الوزير نقوال فتو�ش فريق الرابع ع�شر من
ُي �ن �ه��ي ع� ��ون ك�ل�ام��ه ب ��ا إل�� �ش ��ارة �إىل
�آذار ،هل حتالف التيار معه حتمي؟ يجيب �أن ال��زح�ل�اوي�ي�ن رغ ��م ال �� �ش��دائ��د ،تبقى
املهند�س عون ب�إ�سهاب« :ت�أثري التحالفات بو�صلتهم �إميانهم امل�سيحي القائمة على
ال�سيا�سية ي�ق��وى وي�ضعف ان�ط�لاق�اً من الرجاء والأم��ل« ،وم��ن دون تلك امليزتني،
قانون االنتخابات ،وف��ق القانون الن�سبي ال وجود وال معنى للديانة امل�سيحية ،ففي
حتفظ ح�ق��وق اجلميع بغ�ض النظر عن الرجاء امل�سيحي ب�إمكاننا تخطي الأزمات
مروحة التحالفات ال�سيا�سية� ،سواء كانت مهما ا�شتدت».
ك �ب�يرة �أم ��ص�غ�يرة ،ويف ح ��ال مل يح�صل
�أجرى احلوار :بول با�سيل
�أي تفاهم �سيا�سي ي�ن��ال ك��ل ف��ري��ق ن�سبة
متثيله الذاتي� ،أما يف حال اعتماد القانون
الأك�ثري ،ت�صبح االنتخابات معركة حياة
�أو م��وت ،لأن��ه مهما كانت قوتك الذاتية
هامة وم�ؤثرة بالإمكان بعرثتها بتحالفات
�سيا�سية كبرية ،ومادامت مل حت�صل على
ن�صف امل�ق�ترع�ين زائ ��د واح ��د تخ�سر كل
ه ��ذا ال�ت�م�ث�ي��ل ،وب��ال �ت��ايل ن�ح��ن ك�ت�ي��ار يف
ظ��ل ال �ق��ان��ون الأك �ث��ري �سن�سعى لأو� �س��ع
حت��ال��ف ��س�ي��ا��س��ي ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى وج��ودن��ا
ال�سيا�سي وللتخفي�ض من ت�أثري املجن�سني
على الناخب ال��زح�لاوي» ،ي�ضيف ع��ون:
«ح��ال �ي �اً ال��وزي��ر ف�ت��و���ش وال �ت �ي��ار ال��وط�ن��ي
احل ��ر ي�ت���ش��ارك��ان ال�ع�م��ل احل�ك��وم��ي م�ع�اً،
م��ن م�صلحة ف��ري�ق�ن��ا ال���س�ي��ا��س��ي ت�شكيل
�أك �ب�ر حت��ال��ف زح�ل��اوي ل�ك���س��ب امل�ع��رك��ة،
وبتقديري ال�شخ�صي �إن الأم��ور �ستتجه
ل�ت���ش�ك�ي��ل حت ��ال ��ف ب�ي�ن ال �ت �ي ��ار وال �ك �ت �ل��ة
ال�شعبية والوزير فتو�ش وحزب الطا�شناق
وباقي القوى ال�سيا�سية يف زحلة».
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تحقيق

بـــيـروت

«تـكـمـش»

مخالـفـات الـسـير
«كم�شتك» ،عندما ت��رى ه��ذا املل�صق
ع�ل��ى زج ��اج ��س�ي��ارت��ك اخل�ل�ف��ي ،ع�ل�ي��ك �أن
ت��درك �أن��ك ركنت �سيارتك يف مكان مينع
ال��وق��وف فيه ،وبالتايل خالفت القانون،
هذه املل�صقات التي ظهرت فج�أة يف �شوارع
العا�صمة بريوت ،ال �سيما املنارة واحلمراء،
ح �ي��ث ي���ش�ت��د االزدح� � ��ام امل � ��روري اخل��ان��ق
ل���س��اع��ات ط��وي�ل��ة خ�ل�ال ال�ن�ه��ار ،ه��ي نتاج
حملة ل�ضبط خمالفات وقوف ال�سيارات،
الفكرة �شبابية اجتماعية ،ولي�س الهدف
م�ن�ه��ا ت �غ��رمي امل��واط �ن�ي�ن �أو «اب �ت��زازه��م»
مادياً ،بل �إنها جمرد فكرة ظريفة لتنبيه
املخالف �إىل خط�أه ودفعه �إىل عدم تكراره،
ب�أ�سلوب ح�ضاري وجميل وبكلمة حمببة
غالباً ما ت�ستخدم على �سبيل املزاح.
ويقوم فريق «كم�شتك» ،امل��ؤل��ف من
جمموعة م��ن ال�شبان وال���ش��اب��ات ،الذين
غلبتهم احلما�سة لتح�سني �أح��وال ال�سري
امل��زري��ة يف ال�ع��ا��ص�م��ة ب �ي�روت ،وامل��زودي��ن
ب �ك��ام�ي�رات ع��ادي��ة وك ��ام�ي�رات ه��وات�ف�ه��م
اخل �ل ��وي ��ة ،ب �ت �� �ص��وي��ر ال �� �س �ي��ارة وت��وث �ي��ق
املخالفة على موقعهم االل�ك�تروين ،على
�سبيل املثل ،يف حال مل تلحظ املل�صق على

الفور وعدت ور�أيته ون�سيت مكان املخالفة ،ع� ��ام ،م��ع ب�ع����ض اال� �س �ت �ث �ن��اءات ال�ق�ل�ي�ل��ة.
ميكنك دوماً �أن تعود �إىل موقع «كم�شتك» وك��ان��ت احلملة ق��د انطلقت يف الأول من
االل �ك�ت�روين لتعلم بال�ضبط �أي ��ن ركنت ت�شرين الأول ،و�سجلت يف اليوم الأول ٣٥٢
�سيارتك ب�شكل خاطئ وخمالف للقوانني .خمالفة يف حميط بريوت فقط ،وهو رقم
ي��واج��ه ف��ري��ق «ك�م���ش�ت��ك» ��ص�ع��وب��ات كبري بالنظر �إىل �ض�آلة الأفراد امل�شاركني
كثرية خالل عمله ،نظراً للكم الهائل من يف احلملة ،الذين ال يتجاوز عددهم الـ16
ال�سيارات املخالفة ،لذلك عليه �أن يبذل �شاباً.
جمهوداً كبرياً خالل اليوم.
وقد ق�سم ال�شباب ال�ستة ع�شر بريوت
بح�سب القيمني على احلملة ،ف�إنها �إىل �ستة ع�شر حموراً ليعملوا كمجموعات
ت�ه��دف ب��ال��درج��ة الأوىل �إىل التوعية يف فيها ،وانطلقوا يف حتديد املخالفات �ضمن
طريقة رك��ن ال�سيارات يف العا�صمة التي خم�س خانات :الركن على ر�صيف امل�شاة،
ت��زي��د �أزم ��ة ال���س�ير وت�ف��اق�م�ه��ا ،وب��ال�ت��ايل والركن غري ال�صحيح يف و�سط الطريق �أو
ف��ال�غ��ر���ض م�ن�ه��ا ه��و حم��اول��ة التخفيف يف �صف ثان ،ما يعيق حركة ال�سري وي�ؤدي
م��ن خمالفات ال�سري م��ن خ�لال التوعية �إىل زح �م��ة خ��ان�ق��ة ،وال��رك��ن يف الأم��اك��ن
االجتماعية احل�ضارية.
امل�خ���ص���ص��ة ل � ��ذوي احل ��اج ��ات اخل��ا� �ص��ة،
وي�ق��ول القيمون على احلملة� ،إنهم وال��رك��ن يف مكان غري م�سموح بالإ�ضافة
وج��دوا نف�سهم م�ضطرين للقيام بر�صد �إىل خانات �أخرى.
امل �خ��ال �ف��ات ب��أن�ف���س�ه��م ،ب �ع��دم��ا مل �� �س��وا �أن
يف حديث �صحفي ،ي�شري �صاحب فكرة
ال��دول��ة غ��ائ�ب��ة �إال يف ب�ع����ض امل�ن��ا��س�ب��ات« ،كم�شتك» ،وامل �م��ول الأ��س��ا��س��ي للم�شروع
و�أن �ه��ا ال ت�ق��وم بحمالت لقمع خمالفات وم��دي��ره ماهر احل��ج دي��ب امل��وىل� ،إىل �أن
ال �� �س�ير� ،إال ب���ش�ك��ل م��و� �س �م��ي ،وحت��دي��داً «العمل يف احلملة بد�أ مع �أول �أيام ت�شرين
خ�ل�ال ا أل� �س �ب��وع الأول م��ن �شهر �أي �ل��ول ،الأول» ،كا�شفاً �أن عدد املخالفات و�صل �إىل
وا أل� �س �ب��وع الأول م��ن ��ش�ه��ر أ�ي ��ار م��ن كل �أل��ف خمالفة يف حم��اور احلمرا والرو�شة

وع�ين املري�سة وق�صق�ص يف غ�ضون �أي��ام
قليلة.
وي ��ؤك��د �أن ��ه ال تقت�صر احل�م�ل��ة على
املل�صق ال��ذي ي��راه ال�سائق عندما ي�صعد
�إىل ال�سيارة وينظر �إىل املر�آة الأمامية ،بل
نظم فريق العمل موقعاً خا�صاً باحلملة،
يحوي خريطة مف�صلة ملواقع املخالفات
و�أن��واع�ه��ا ،ورق��م ال�سيارة م��ع �صورتها يف
و�ضعية الركن املخالفة.
وي� � ؤ�ك ��د امل� ��وىل �أن «ال� �ه ��دف امل�ب��ا��ش��ر
حلملة «كم�شتك» ،هو التوعية يف طريقة
رك��ن ال���س�ي��ارة ال�ت��ي ت��زي��د �أزم ��ة ال���س�ير»،
م���ش��دداً على �أن «احلملة ت�ه��دف �أو ًال �إىل
إ�ي �� �ص��ال ر� �س��ال��ة ل�ل�م�خ��ال�ف�ين� ،أن ه�ن��اك
م��ن ي��راق��ب وي�ن��زع��ج م��ن امل�خ��ال�ف��ات ،و�أن
املحا�سبة ال تكون فقط من خالل املحا�ضر
ال�صادرة عن قوى الأمن الداخلي ،بل عن
املجتمع امل��دين ،لأن لكل ف��رد يف املجتمع
احل� ��ق ب �ح �م��اي��ة ال �ق ��ان ��ون وال �ت �ع �ب�ير عن
انزعاجه من املخالفني ،بالإ�ضافة �إىل هذا
ت�شكل احلملة دعماً كبرياً للقوى الأمنية».
ويك�شف املوىل �أن �أحد �أ�سباب احلملة،
ك ��ان رك ��ن �أح� ��د ال� � ��وزراء � �س �ي��ارت��ه ب�شكل
خمالف يف منطقة اجلناح.
وي � ��رى امل � ��وىل �أن اك �ت �ظ��اظ ب�ي�روت
بال�سيارات و�صعوبة ركنها ،وال�ع��دد غري
الكايف للقوى الأمنية املنظمة لل�سري ،جعل
الأمر يتفاقم ،ومع ذلك يجب عدم خمالفة
القانون وال عرقلة ال�سري ،وهو ينفي �أي
ت�ع��اون م��ع ال ��وزارات املعنية �أو البلديات،
م���ش�يراً �إىل �أن «ال �ق��وى الأم�ن�ي��ة فر�ضت
على ال�شباب العاملني يف احلملة تقدمي
طلب للح�صول على علم وخرب من وزارة
ال��داخ�ل�ي��ة» ،وح��ول مو�ضوع اخل�صو�صية
يف ن�شر ال�صور عرب املوقع اخلا�ص ،يلفت
امل��وىل �إىل �أن��ه «ميكن التقاط �أي �صورة
عرب الأقمار ال�صناعية» ،م�ؤكداً �أن «ردود
فعل املواطنني كانت �إيجابية يف معظمها».
ل�ك��ن يف ال ��واق ��ع ،ينق�سم امل��واط �ن��ون �إىل
ق���س�م�ين يف م��ا خ����ص ال�ت�ع��اط��ي م��ع ه��ذه
الفكرة ،ففي حني ي�ضحك البع�ض ويعترب
�أنها مه�ضومة وال �ضري منها ،بل �إنها قد
ت�سهم بالفعل من احلد من املخالفات و�إن
باحلد الأدن ��ى� ،إال �أن هناك من عرب عن
امتعا�ضه م��ن املل�صقات ،ومنهم حممد
اجلبيلي الذي �س�أل�« :أال يكفينا حما�ضر
ال�ضبط وال�غ��رام��ات التي تفر�ضها علينا

ال��دول��ة ل�ت�م��ول خزينتها وجت�ب��ي روات��ب
م��وظ�ف�ي�ه��ا ،ال �ي��وم علينا �أن ن�ت�ع��ام��ل مع
جمموعة من ال�شباب الراغبني بالت�سلية
لبع�ض الوقت عرب مل�صقات ال طائل منها
�سوى �أنها ت�شوه زجاج ال�سيارات».
و�أك��د �أن��ه غ�ضب ك�ث�يراً عندما وجد
املل�صق على �سيارته ال�ت��ي ركنها جانباً،
بينما ك��ان ي ��أخ��ذ اب �ن��ه م��ن امل��در� �س��ة بعد
انتهاء الدوام ،م�شرياً �إىل �أن املرء ي�ضطر
�إىل املخالفة لأن الدولة غائبة بالفعل وال
ت�ؤمن �أي مواقف لل�سيارات ،ال �سيما مع
تعليق امل�شاريع التي �سبق �أن وع��دت بها
بلدية بريوت ،ومنها بناء مواقف �سيارات
حتت الأر�ض� ،أو فرز مواقف خا�صة للنا�س
يف ظ��ل االزدح ��ام اخل��ان��ق وغ�ي��اب امل��واق��ف
الالزمة وكرثة �أعداد ال�سيارات.
وت��اب��ع« :م��اذا عليّ �أن �أفعل لكي �أقل
ابني من املدر�سة؟ حافالت املدار�س حتتل
كل املواقف �أمام املدر�سة ،واملواقف اخلا�صة
امل�سبقة الدفع باتت ال ت�ستقبل �سياراتنا
ب��داع��ي �أن�ه��ا حم�ج��وزة �أو «م�ف��ول��ة» ،فهل
�أحمل �سيارتي على ر�أ�سي و�أم�شي بها؟».
يف امل � �ق ��اب ��ل ،ع �ّب��رّ ع � ��دد ك� �ب�ي�ر م��ن
الأ��ش�خ��ا���ص ال �سيما منهم ال�سيدات عن
ترحيبهن بهذه املبادرة املدنية ،التي تعيد
بع�ض القوة ال�ضاغطة �إىل املجتمع املدين،
وت�ظ�ه��ر �أن ه�ن��اك ف�ئ��ات �شبابية نا�شطة
ب�ح��ق ،وت�سعى �إىل تغيري جمتمعها نحو
الأف�ضل ،ومبعاجلة امل�شكالت التي تعاين
منها بكل الو�سائل املتوفرة ،حتى و�إن مل
تكن ك�ث�يرة ،ب��د ًال م��ن اجللو�س والتذمر
دوماً من �أن احلكومة م�شلولة والدولة ال
تخدم �أبناءها.
تقول عبري املال« :للمرة الأوىل ن�شعر
�أن هناك من يتحرك جدياً لتغيري واقع
�سيء ،مَن منا مل يت�ضايق من زحمة ال�سري
اخلانقة يف العا�صمة ب�يروت ،ومل يجل�س
ل���س��اع��ات يف ال �� �س �ي��ارة ب���س�ب��ب امل�خ��ال�ف��ات
الكثرية لقانون ال�سري ،ولعل �أبرزها ركن
ال���س�ي��ارات ك�صف ث��ان� ،أو ركنها يف �شارع
��ض�ي��ق ،وغ�يره��ا وغ�يره��ا م��ن امل�خ��ال�ف��ات،
الواقع� ،إن حملة «كم�شتك» جيدة وممتعة
وفكرة راقية للغاية ،خ�صو�صاً �أنها حتاول
مقاربة املخالفات ب�أ�سلوب فكاهي طفويل
حمبب ،ولي�س بافتعال امل�شاكل».

هنا مرت�ضى

10

( العدد  )234اجلمعة  12 -ت�رشين الأول 2012 -

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

عــربــي

انتخابات حماس ..ومناورة مشعل
�أع�ل��ن خالد م�شعل؛ رئي�س املكتب ال�سيا�سي
حل��رك��ة ح �م��ا���س ،ع��زوف��ه ع��ن ال�تر� �ش��ح جم ��دداً
لرئا�سة املكتب ال�سيا�سي للحركة ،ولكن حتى هذه
اللحظة ال توجد م�ؤ�شرات على عملية انتخاب
�سل�سة جت��ري داخ��ل احلركة الإ�سالمية ،ناهيك
عن �أن تكون هذه العملية قائمة �أ�صالً ،ب�صرف
النظر عن تو�صيفها.
تتحدث م�صادر «حما�س» ع��ن اختيار رئي�س
للمكتب ال�سيا�سي للحركة بحلول نهاية العام
اجل��اري ،لكن قيادياً فل�سطينياً متابعاً ي�شكك يف
هذه املعطيات ،وي�شري �إىل �أن عملية اختيار رئي�س
ملكتب حما�س ال�سيا�سي تُعترب خما�ضاً �صعباً جداً،
وقد ت�شهد احلركة ،بح�سب القيادي الفل�سطيني،
«و�ضعاً جم� ّم��داً ي�شبه م��ا ه��و قائم الآن :رئي�س
للمكتب ال���س�ي��ا��س��ي �أع �ل��ن ع��زوف��ه ع��ن ال�تر��ش��ح
جمدداً ،وعجز عن التوافق على رئي�س جديد».
يف التفا�صيل التي تقود �إىل اال�ستنتاج ال�سابق،
يالحظ القيادي الفل�سطيني �أن خالد م�شعل ال
يريد يف حقيقة الأم��ر مغادرة موقعه ،وهو يريد
البقاء فيه �إىل الأبد ،واملناورة التي يخو�ضها حالياً
قد تعيده �إىل رئا�سة املكتب ال�سيا�سي للحركة،
باعتباره اخليار الوحيد املتاح ،مع تعذر التوافق
على انتخاب �شخ�صية �أخرى من قيادات احلركة.
ووف��ق رواي��ة القيادي الفل�سطيني ،فقد ا�شرتط
م�شعل للموافقة على الرت�شح جمدداً عدم تر�شيح
�أحد مقابله� ،أي �أن يكون املر�شح الوحيد واملجمع
عليه م��ن ك��ل �أقاليم و�أط��ر «ح�م��ا���س» ،م��ا يجعله
زعيماً �أوحد متوجاً للحركة ،الأمر الذي تعرت�ض
عليه قيادات كثرية ،وترى فيه احتيا ًال على اللعبة
ال�سيا�سية داخل «حما�س» و�أطرها القيادية.
م�شعل ي�ستغل يف مناورته هذه ،ودائماً بح�سب
امل�صدر نف�سه ،م��ا ميكن و�صفه بعملية ان�سداد
ت���ص�ع��ب ال �ت��واف��ق ع �ل��ى رئ �ي ����س ج��دي��د للمكتب
ال�سيا�سي ،فخالل رئا�سته الطويلة للحركة ،بنى
ال م�ساندة له ،ال �سيما يف �إقليميْ ال�ضفة
م�شعل كت ً
واخل ��ارج ،وميكن التذكري باالنتخابات ال�سابقة

التي ف�شل �أثناءها قياديون تاريخيون يف حما�س
يف الو�صول �إىل ع�ضوية املكتب ال�سيا�سي للحركة،
و�أبرز ه�ؤالء د .مو�سى �أبو مرزوق ،وعماد العلمي.
يف الو�ضع ال��راه��ن ،يحوز م�شعل على ت�أييد
�إق �ل �ي �م��يْ ال���ض�ف��ة واخل� � ��ارج ،ول ��ه ت � أ�ي �ي��د حم��دود
يف غ��زة ،ال�ت��ي يطمح معار�ضو م�شعل فيها �إىل
�إي�صال قيادي من بينهم ليحل حمل رئي�س املكتب
ال�سيا�سي ،لكن ه��ذا ال�ط�م��وح ،بح�سب القيادي
الفل�سطيني ،ي�صطدم ب���ص�ع��وب��ات فعلية .ففي
حال ت�صويت م�ؤيدي م�شعل �ضد املر�شح الغزي،
ف�إن م�صريه �سيكون ال�سقوط ،وهو ما يجعل �أي
م�ق��دم على ال�تر��ش��ح م��رجت�ف�اً م��ن م��واج�ه��ة مثل
هذه النتيجة.
وث�م��ة خ�شية م��ن �أن ي�ق��ود ت�ق��دمي مر�شح غري
مقبول م��ن غ��زة� ،إىل مت��رد يف ال�ق�ط��اع ،والتعبري
ب�شكل �صاخب ع��ن ال��رف����ض ،وه��و �آخ��ر م��ا تريده
«حما�س» احلاملة بدور مت�صاعد لها بعد التغيريات
التي وقعت يف الإقليم ،خ�صو�صاً يف م�صر ،والتي

نادي األسير :لكشف بنود صفقة شاليط
ج��دد ن��ادي الأ��س�ير الفل�سطيني مطالبته �إجن��ازاً م�شرفاً ،ولكونها ق�ضية وطنية عامة،
ال� �ق ��ائ� �م�ي�ن ع� �ل ��ى ات� �ف ��اق� �ي ��ة � �ص �ف �ق��ة «وف � ��اء فمن حق املواطن �أن يطلع على ن�ص االتفاق،
الأح � � ��رار» ال �ت��ي مت��ت ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي ،بن�شر والثاين� :أن �سلطات االحتالل متكنت خالل
االت � �ف� ��اق ،و�إط � �ل ��اع اجل �م �ي��ع ع �م��ا ت���ض�م�ن��ه ت�ف��او��ض�ه��ا م��ن �إع� ��داد ق��ان��ون ع�سكري جائر
م ��ن ب �ن��ود ت���س�ه��م يف ال ��دف ��اع ع ��ن الأ�� �س ��رى
(ف�صل خ�صي�صاً) مل�ح��رري ال�صفقة ،ولكون
ّ
امل �ح��رري��ن ال��ذي��ن �أع �ي��د اع�ت�ق��ال�ه��م م � ؤ�خ��راً اتفاقية التبادل تعترب �سيا�سية �أقرتها حكومة
م��ن قبل �سلطات االح �ت�لال «الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة» .االح �ت�ل�ال ،ف� ��إن ل�ه��ا الأول��وي��ة ع�ل��ى �أي ن�ص
و�أك� ��د ال �ن��ادي يف ب �ي��ان ��ص�ح�ف��ي� ،أن �سلطات ق��ان��وين �آخ��ر ك��ون احلكومة حتظى ب�أغلبية
االح � �ت �ل�ال ت ��وا� �ص ��ل ان �ت �ه��اك �ه��ا ل�لات �ف��اق �ي��ة برملانية.
و�أ�ضاف النادي �أن «ن�شر االتفاقية �سيمكننا
ع�ب�ر م�لاح�ق��ة امل �ح��رري��ن واع �ت �ق��ال بع�ضهم
واال�ستجواب� ،إ�ضافة �إىل مداهمة العديد من من حتقيق �أم��ري��ن مهمني� ،إب��راز االتفاقية
بيوتهم ،وما زالت حتتجز يف �سجونها ثمانية �أم��ام ما ي�سمى بالق�ضاء «الإ�سرائيلي» ،لأن
�أ� �س��رى ت�ن��وي �إع��ادت�ه��م لأح�ك��ام�ه��م ال�سابقة� .إب��راز وثيقة ر�سمية موقعة من ممثل ر�سمي
و�أو�� �ض ��ح ال �ن ��ادي �أن م�ط��ال�ب��ه ب��ال�ك���ش��ف عن حلكومة االحتالل ميثل �سنداً قوياً ،خ�صو�صاً
االتفاق ل�سببني ،الأول� :أن «ق�ضية الأ�سرى �إذا مل تكن الوثيقة تت�ضمن بنوداً «مقيدة»،
ه��ي ق���ض�ي��ة ع��ام��ة ت�ه��م ك��ل فل�سطيني ،و�أن كتلك التي تدعيها «�إ�سرائيل» وت�ستند �إليها يف
ال���ص�ف�ق��ة ا��س�ت��وق�ف��ت اجل �م �ي��ع ،ور�أي� �ن ��ا فيها حماكمتها ومالحقتها للأ�سرى املحررين».

ُت �ع �ت�ب�ر يف ن �ظ��ر ك �ث�ي�ري��ن م ��ن ق � �ي ��ادات احل ��رك ��ة،
خ�صو�صاً يف قطاع غ��زة ،مرجعية �أ�سا�سية ،وعلى
�أكرث من �صعيد.
احلل املنطقي ،وفق ما يراه القيادي الفل�سطيني،
هو يف �إيجاد �شخ�صية مالئمة حتظى بتوافق بني
مكونات الأقاليم الثالثة :غزة وال�ضفة واخل��ارج،
وامل�شكلة �أن هذه ال�شخ�صية لي�ست موجودة� ،أو �أن
من يحظون بهذه املوا�صفات يحجمون عن الرت�شح
يف مواجهة م�شعل ،وهنا تكتمل الدائرة.
�سوف ت��واج��ه عملية االن�ت�خ��اب يف ه��ذه احلالة
ان�سداداً كامالً ،وحينها يتم تقدمي �إع��ادة تر�شيح
م�شعل ،بو�صفها �صيغة �إنقاذية ،ويح�صل على كل
ما �أراده :رئي�ساً حلما�س بالإجماع.
ي�ب��دو ال�ط��ري��ق غ�ير م�ع� ّب��د مت��ام �اً �أم ��ام رئي�س
املكتب ال�سيا�سي للو�صول مبناورته �إىل مرحلتها
الأخ�ي�رة ،ووف��ق ما يريد ويطمح ،لكنه ال يتوقف
عن املحاولة ،حتى �أن م�س�ألة انتخاب رئي�س جديد
ملكتب حما�س ال�سيا�سي �صارت مثار تندّر وا�ضح� ،إذ
ا�ستغرقت وقتاً �أكرب مما ت�ستغرقه �أكرث االنتخابات
تعقيداً يف العامل!
ال�ق�ي��ادي الفل�سطيني يتوقع ا�ستمرار الو�ضع
ال��راه��ن لوقت لي�س بالق�صري ،ويتوقع �أن ت�شهد
املرحلة املقبلة تدخالت من خارج حما�س ،للو�صول
�إىل �صيغة توافقية ،وغري م�ستبعد �أن ت�ساعد هذه
الو�ساطات على حتقيق �أه��داف مناورة م�شعل ،من
خالل ال�ضغط على غزة.
ويف غزة بالذات ،والتي �أجنزت ح�صتها االنتخابية
يف وقت مبكر ،بد�أت ت�صدر دعوات للت�سريع باختيار
رئي�س للمكتب ال�سيا�سي ،وع��دم �إ�ضاعة مزيد من
الوقت يف املناورات التي باتت مك�شوفة ،بح�سب ما
يقول قياديون من حما�س يف القطاع ،الأم��ر الذي
ف�سره مراقبون كنوع من ال�ضغط على قادة احلركة
ممثلة بخالد م�شعل ،لعدم اال�ستمرار يف الت�سويف
الهادف �إىل �إبقائه يف موقعه.

عبد الرحمن نا�صر

ال منطقة حرة
بين غزة ومصر
بعد �أخ��ذ ورد ح��ول �إن���ش��اء منطقة
التجارة احل��رة بني م�صر وقطاع غزة،
�أعلنت م�صر عرب وزير املخابرات رف�ضها
لإن�شاء املنطقة املذكورة ،وبح�سب و�سائل
�إعالم فل�سطينية وم�صرية ،فقد ا�ستقبل
ال ��وزي ��ر ر�أف � ��ت � �ش �ح��ات��ة؛ رئ �ي ����س ج�ه��از
امل �خ��اب��رات ال�ع��ام��ة امل���ص��ري��ة ،وف ��دا من
حركة «حما�س» برئا�سة خالد م�شعل.
وق��ال��ت امل�صادر الإع�لام�ي��ة «�إن �شحاتة
�أب�ل��غ م�شعل رف����ض ال�سلطات امل�صرية
�إق��ام��ة منطقة جت ��ارة ح��رة ب�ين م�صر
وق � �ط� ��اع غ � ��زة ف� ��ى �� �س� �ي� �ن ��اء ،خل� �ط ��ورة
ه� � ��ذا الأم � � � ��ر ع� �ل ��ى الأم � � � ��ن ال� �ق ��وم ��ي
امل �� �ص��ري� ،إ� �ض��اف��ة �إىل �أن � ��ه ل ��ن ي�ك��ون
يف ��ص��ال��ح الفل�سطينيني م���س�ت�ق�ب�لاً».
يف امل �ق��اب��ل ،ك���ش�ف��ت امل �� �ص��ادر �أن ال�ل�ق��اء
ت�ط��رق �أي���ض�اً �إىل مناق�شة الت�سهيالت
التي من املمكن �أن تقدمها م�صر لقطاع
غ��زة ،مقابل ع��دم املوافقة على م�شروع
املنطقة احل��رة ،التي تتمثل يف ت�سهيل
�أكرث لدخول املواطنني ،وال�سلع� ،إ�ضافة
�إىل زيادة كميات الوقود والكهرباء التي
ت �� �ص��دره��ا م���ص��ر ل �ق �ط��اع غ� ��زة ،م�ق��اب��ل
معاونة حركة حما�س لل�سلطات امل�صرية
يف غلق الأنفاق نهائياً.
وكانت حكومة غزة قد روّجت لإمكان
�إق��ام��ة منطقة جت ��ارة ح��رة ب�ين م�صر
وق �ط��اع غ ��زة ،ب��و��ص�ف�ه��ا ح�ل�اً مل�شكالت
ال �ق �ط��اع االق �ت �� �ص��ادي��ة ،و�إن� �ه ��اء ف�ع�ل�ي�اً
حل�صار غزة ،لكن احلكومة امل�صرية مل
تبد حما�سة للأمر منذ البداية.
وي�أتي موقف وزير املخابرات امل�صرية
ليقفل الباب �أمام كل التوقعات املت�صلة
ب�إقامة املنطقة احلرة امل�شار �إليها.

اعتداءات جديدة على المسجد األقصى
اقتحمت قوات كبرية من عنا�صر جي�ش
و�شرطة االحتالل وقواته اخلا�صة امل�سجد
الأق�صى بعد �صالة اجلمعة ،وا�ستخدمت
ق��وات االح�ت�لال يف هجومها على امل�سجد
ق�ن��اب��ل ال �� �ص��وت وق �ن��اب��ل ال� �غ ��ازات امل�سيلة
ل �ل��دم��وع وال� � �ه � ��راوات ،م���س�ت�ه��دف��ة م�ئ��ات
امل�صلني يف ��س��اح��ات امل�سجد ب��داع��ي قيام
�شبان بر�شق هذه القوات باحلجارة.
ل �ك ��ن م� ��� �س� ��ؤول�ي�ن يف دائ� � � ��رة الأوق� � � ��اف
الإ�سالمية �أكدوا �أن اقتحام قوات االحتالل
ال وخمططاً ،يف م�سعى
للم�سجد ك��ان مفتع ً
ل�ل�ت�غ�ط�ي��ة ع �ل��ى ق �ي ��ام م �ئ ��ات امل���س�ت��وط�ن�ين
ال���ص�ه��اي�ن��ة ب��اق�ت�ح��ام امل���س�ج��د خ�ل�ال الأي ��ام
ال�ق�ل�ي�ل��ة امل��ا� �ض �ي��ة ،مل�ن��ا��س�ب��ة «ع �ي��د ال�ع��ر���ش
اليهودي».
وق��ال ال�شيخ ع��زام اخلطيب؛ مدير عام
�أوق� ��اف ال�ق��د���س :ن�ستنكر ب� أ���ش��د ال�ع�ب��ارات
اقتحام قوات االحتالل للم�سجد الأق�صى،
لا غ�ير م�برر وم��رف��و��ض�اً بكل
ونعتربه ع�م� ً

ما حتمله الكلمة من معنى ،ونرى �أنه كان
حماولة للتغطية على قيام �شرطة االحتالل
ذاتها بت�سهيل االقتحامات للم�سجد.
و�أ�� �ض ��اف ال���ش�ي��خ اخل �ط �ي��ب :ل�ق��د ثبت
�أن االق�ت�ح��ام��ات ال�صهيونية للم�سجد ال
تت�سبب �إال بالتوتر باملنطقة و�إذا ما �أرادت
ال �أن ي�سود ال�ه��دوء،
�شرطة االح�ت�لال فع ً
بح�سب زع �م �ه��ا ،ف� ��إن م��ا عليها � �س��وى �أن
توقف ت�سهيالتها لهذه االقتحامات ذات
الطابع اال�ستفزازي للم�سلمني على وجه
الأر�ض.
واع �ت �ق �ل��ت ق� ��وات االح� �ت�ل�ال ع � ��دداً من
امل���ص�ل�ين وت��وع��دت ب��اع�ت�ق��ال ع ��دد �آخ ��ر يف
الأي� ��ام ال�ق��ادم��ة �إذ ق��ال��ت ال�ن��اط�ق��ة بل�سان
ال�شرطة ال�صهيونية يف بيان لها« :تنوي
ال�شرطة ال�شروع الحقاً مبوجة اعتقاالت
مل�شتبهني ب��ر��ش��ق احل� �ج ��ارة» م��ا ي�ع�ن��ي �أن
ال���ش�ب��ان ال��ذي��ن ت���ص��دوا ل �ق��وات االح�ت�لال
باتوا م�ستهدفني باالعتقال.
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الفلسطينيون في لبنان ..والتضييقات على المهن الصحافية

اإلعالم كوسيلة مقاومة سلمية

واج�ه��ت �إح ��دى امل�ؤ�س�سات الإع�لام�ي��ة
م���ش�ك�ل��ة يف ت��وظ �ي��ف ع� ��دد م ��ن ال �� �ش �ب��اب
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين امل�ت�خ���ص���ص�ين ب�ق���ض��اي��ا
ال�صحافة والإع�ل�ام ،باعتبار �أن القانون
ال�ل�ب�ن��اين ال ي���س�م��ح ب��ذل��ك ،الأم� ��ر ال��ذي
�أدى �إىل �إحل ��اق �أذى ك�ب�ير ع�ل��ى م�ستوى
ح�ق��وق ال�ع�م��ل ،ب�ع��د �أن ا��ض�ط��ر القائمون
عليه ق�ب��ول عملهم ،لكن دون ت�سجيل يف
الدوائر املخت�صة ،خ�صو�صاً �أن هناك حاجة
ملتابعة ال�ش�ؤون الفل�سطينية يف فل�سطني
املحتلة ولبنان وباقي ال�شتات ،وقد ورد يف
قانون املطبوعات ال�صادر يف 1962/9/14
وت�ع��دي�لات��ه ح�ت��ى  ،1977/6/30يف امل��ادة
ال �ع��ا� �ش��رة ،ا� �ش�ت�راط �أن ي �ك��ون م��ن ات�خ��ذ
ال�صحافة مهنة ومورد رزق لبنانياً ،واملادة
 22ت�شرتط يف البند (�أ) �أن يكون لبنانياً،
قد �أكمل احلادية والع�شرين من عمره...
وبذلك ال ميكن للفل�سطيني يف لبنان �أن
يعترب قانونياً �صحافياً.
�أما نقابة املحررين ،فقد ن�صت املادة 90
من قانونها الداخلي على منع االنت�ساب
لغري اللبناين �إىل النقابة ،و�أ��ض��اف��ت �أن��ه
«يجوز للأجنبي �أن ميار�س التحرير دون
االن�ت���س��اب للنقابة ،ول��ه احل��ق بالبطاقة
ال�صحفية كمحرر �صحفي� ،شرط �أن يكون
م ��أذون �اً ب��الإق��ام��ة يف لبنان وبالعمل فيه،
و�أن ت�ك��ون ق��اع��دة املعاملة باملثل مطبقة
ب�ين ب�ل��ده ول�ب�ن��ان ،وب��ذل��ك ي�ستحيل على
الفل�سطيني امل�سجل يف لبنان ذلك.
وق��د �أح �ي��ل �أك�ث�ر م��ن فل�سطيني �إىل
املحكمة بتهم جنائية ،تتعلق بامل�س�ؤولية عن
وج��ود م�ؤ�س�سات �إعالمية غ�ير مرخ�صة،
ك �م��ا ح �� �ص��ل م �ن��ذ ع� ��دة � �س �ن��وات يف �أح ��د

�صحايف يغطي الأخبار من داخل املخيم

خميمات �صور ،وعلى الرغم من �أن الدولة �صحافيون فل�سطينيون يف ه��ذه النه�ضة
اللبنانية تتيح ب�شكل وا�سع احل��دود حرية الإعالمية يف لبنان ،خ�صو�صاً يف مراحل
الإع�ل�ام� ،إال �أن��ه عملياً هناك الكثري من ال�ستينيات والثمانينات ،حيث ملعت عدة
الت�ضييقات املمار�سة على الفل�سطينيني� ،أ�سماء فل�سطينية ،كما ن�شر الفل�سطينيون
فقد كر�س تاريخ ال�صحافة يف لبنان م�ساراً وطبعوا وبثوا �إعالمهم من لبنان مبنابر
ح ��راً يف �إ� �ص ��دار امل �ط �ب��وع��ات ،وت��و��س�ع�اً يف و�صيغ متعددة.
الرتخي�ص للبث الإذاعي والتلفزيوين ،كما
ك �م��ا �أن م�ه�ن��ة الإع �ل ��ام وال���ص�ح��اف��ة
�شكّل الإنتاج امل�سرحي وال�سينمائي جماالت نظمت قانونياً يف لبنان ،و�أقيمت النقابات
ا�ستثمار ال تتناف�س فيها الدولة مع القطاع لأ�صحاب ال�صحف والعاملني املحررين يف
اخلا�ص ،بل تطلق يده بحرية ،وقد �شارك جماالت االت�صال والإع�لام ،وتوفرت لهم

�ضمانات د�ستورية وقانونية وم�ؤ�س�ساتية
حلماية حريتهم ،ومنع �أي جتاوز حكومي
على حقوقهم ،وكان لن�ضاالت ال�صحافيني
الأث��ر الهام يف وق��وع ه��ذه التطورات التي
�أدت م ��رات لإ� �ص��دار ع�ف��و م��ن امل �� �ش��رع� ،أو
ل �ت �ع��دي�لات يف ال �ق��وان�ي�ن �أل �غ��ت مم��ار��س��ة
�صالحية التوقيف االحتياطي لل�صحايف،
ال�ت��ي ك��ان ين�ص عليها ال�ق��ان��ون اللبناين
وفقاً للمادة  28من املر�سوم.
ك �م ��ا ف �ت �ح��ت ال �� �ص �ح��ف �أب� ��واب � �ه� ��ا يف

انتشار الصيدليات في عين الحلوة
ممارسة سلبية للمهنة وحاجة صحية ملحة
ت�ق�دّر �أو��س��اط يف اللجان ال�شعبية �أن ع��دد ال�صيدليات يف خميم
عني احللوة جت��اوز املئة ،يف حني �أن عدد ال�صيادلة ال يتجاوز �أ�صابع
اليد ،مما يطرح م�شكلة حتويل ال�صيدليات �إىل دكاكني جتارية لبيع
املنتوجات� ،أكرث من مركز �صحي متخ�ص�ص ببيع الدواء ،لكن ما يدفع
النا�س طبعاً احلاجة و�صعوبة التنقل �إىل خارج املخيم ل�شراء الأدوية.
وت� ؤ�ك��د تلك الأو� �س��اط �أن ه�ن��اك �أدوي ��ة ت�صنع حملياً ،وال تتمتع
بال�شروط الطبية املطلوبة ،على �سبيل املثال دواء البنادول الذي ي�صنع
حملياً ،كما �أكد �أحد الأطباء ،من خالل مزج مادة الطحني مع �أحد
املواد الكيماوية الطبية.
وال ي�ت��ورع معظم �أ�صحاب ال�صيدليات والعاملني فيها ،ع��ن بيع
الأدوي� ��ة امل�ه� ّرب��ة ذات الأرب� ��اح ال�ع��ال�ي��ة والأدوي � ��ة ال�ت��ي اق�ت�رب موعد
ان �ت �ه��اء ��ص�لاح�ي��ات�ه��ا ،م�ستغلني م���س�ت��وى ��ض�ع��ف ال��وع��ي ال���ص�ح��ي،
والظروف االقت�صادية الرديئة ملعظم النا�س التي تدفعهم �إىل �شراء
الأرخ�ص.
وال �شك �أن ما ي�شجع معظم �أ�صحاب ال�صيدليات على اتّباع �سيا�سة
ال�ف��و��ض��ى ،غ�ي��اب ال��رق��اب��ة داخ ��ل امل�خ�ي��م م��ن ق�ب��ل امل�ع�ن�ي�ين ،كاللجان

ال�شعبية والف�صائل الفل�سطينية ومنظمة التحرير الفل�سطينية
وال�ق��وى وال�شخ�صيات الفاعلة يف املخيم الأك�ب�ر يف ال�شتات ،وال��ذي
ي�ضم نحو �سبعني �أل��ف الج��ئ ،ناهيك عن ع��دم وج��ود �آلية حما�سبة،
كذلك الغطاء ال�سيا�سي من قبل بع�ض التنظيمات لعدد من �أ�صحاب
ال�صيدليات.
كما ي�ؤثر �ضعف الوعي لدى الأه��ايل بتمادي مثل هذه الظواهر
ال�ت��ي دف�ع��ت ع ��دداً م��ن اجل�م�ع�ي��ات الأه �ل �ي��ة� ،إىل و��ض��ع ب��رام��ج لرفع
الوعي بهذه الظواهر اخلطرية ،وما تخلفه من م�شاكل على خمتلف
امل�ستويات.
كما ي�شكّل تراجع خدمات الأون��روا والهالل الأحمر الفل�سطيني،
ال �إ�ضافياً يف تكري�س دور ال�صيدليات ،حيث يقوم بع�ض الأ�شخا�ص
عام ً
العاملني يف ال�صيدليات ،ب�أخذ دور الطبيب يف ت�شخي�ص الأمرا�ض
وو�صف العالج ،خ�صو�صاً مع عدم �سماح الدولة اللبنانية للفل�سطينيني
العمل يف امل�ه��ن احل ��رة ،ومنها مهنة ال�صيدلة ،مم��ا ي�شكّل �إج�ح��اف�اً
بحق قطاع وا�سع من اجلامعيني ،وي�ترك �آث��اراً �سلبية على جمتمع
الالجئني.

اخل�م���س�ي�ن�ي��ات ل�ل�ع��دي��د م��ن ال�صحافيني
وامل �ح��رري��ن ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين مم��ن يحمل
اجلن�سية اللبنانية ،و�أ�صله من فل�سطني،
فهو لبناين قانونياً ،وينطبق عليه القانون
اللبناين ك��ام�لاً ،والفل�سطيني م��ن لبنان
الذي كان ميار�س مبوجب عقد عمل غري
م�سجل ر��س�م�ي�اً ،ل��ذا مل يتمتع مب��ا يناله
زميله ال�صحايف اللبناين يف امل�ؤ�س�سة ذاتها،
�أما الآخر فهو الفل�سطيني القادم من خارج
لبنان وعمل يف ال�صحافة ،ويحمل جن�سية
البلد القادم منه كم�صر والأردن �أو �إحدى
ال ��دول الأوروب �ي��ة ،وه��ذا ينطبق عليه ما
ينطبق على غريه من ال�صحافيني العرب
والأج��ان��ب� ،أي على �أ��س��ا���س م�ب��د�أ املعاملة
باملثل.
يف م��رح �ل��ة الح �ق��ة (ال� �ف�ت�رة م ��ا بني
 )1982-1970ت��رك��زت يف ب�ي�روت دوائ ��ر
الإع�لام للمنظمات الفل�سطينية التي مل
تكتفِ بت�شغيل وتدريب وتخريج �إعالميني
كثريين م��ن ال�لاج�ئ�ين ،ب��ل �ساهم �أي�ضاً
اللبنانيون ،بق�سط واف��ر يف العمل �ضمن
ه��ذه الإط� ��ارات ،لكن يف ال�ف�ترة التي تلت
 ،1982غ��اب ال�صحايف الفل�سطيني عن
ال�صحافة اللبنانية لفرتة قليلة ،لكن عاد
تدريجياً ،خ�صو�صاً مع انطالق االنتفا�ضة
الأوىل  ،1987وت� �ن ��وع ��ت امل �� �س��اه �م��ات
الفل�سطينية ،لكنها يف ال�صيغة القانونية
بقيت يف �إط��ار تطبيق القوانني اللبنانية
التي �أعادت الأمور �إىل املرحلة الأوىل من
احلرمان ،ورغم وفرة املواد الإعالمية عن
فل�سطني ومن �إعالميني فل�سطينيني ،ف�إن
غالبيتهم من خارج لبنان.
ال �ي��وم ي�ل�ج� أ� ع ��دد م��ن ال�ف���ص��ائ��ل �إىل
�إ�صدار ن�شرات �صحافية خا�صة ،تعبرّ عن
توجهات تلك الف�صائل والأح��زاب ،وتعبرّ
عن الهموم وامل�شاكل التي يعي�شها املجتمع
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي يف ل �ب �ن��ان ،داخ ��ل امل�خ�ي�م��ات
وق�ضايا البنية التحتية من كهرباء وماء
وطرق ،بالإ�ضافة �إىل امل�شاكل االجتماعية
وال �ف �ق��ر وال �ب �ط��ال��ة وال �ت �� �س��رب امل��در� �س��ي
واخل�ل��اف� ��ات م ��ع وك ��ال ��ة غ� ��وث وت���ش�غ�ي��ل
ال�ل�اج �ئ�ي�ن ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين (الأون � � � ��روا)،
وال �ل �ج ��ان ال �� �ش �ع �ب �ي��ة ،وخ� � ��ارج امل �خ �ي �م��ات
وم�شاكل التملّك وال�ت�ن�ق��ل� ..إ��ض��اف��ة �إىل
ال �ق �� �ض��اي��ا ال �� �ص �ح �ي��ة ،وم �� �ش��اك��ل الأوراق
الثبوتية ،ويحتوي بع�ض هذه املطبوعات
على م�ق��االت �سيا�سية واجتماعية دولية
و�إقليمية ،كما تفرد ج��زءاً من �صفحاتها
للن�شاطات اخلا�صة باملنا�سبات الوطنية
كذكرى النكبة ،وي��وم الأر���ض ذك��رى وعد
بلفور ..وغري ذلك.
ت� �ت ��ذرع ال ��دول ��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ب��اخل��وف
م ��ن ال �ت��وط�ي�ن حل ��رم ��ان ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين
م��ن ح�ق��وق�ه��م يف ل�ب�ن��ان ،ل�ك��ن� ،أال ت�شكّل
ال�صحافة �إحدى و�سائل املقاومة ال�سلمية
لل�ضغط باجتاه �إن�ه��اء االح�ت�لال وحتقيق
العودة؟

�سامر ال�سيالوي
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ملف األسبوع

 39عامًا على حرب تشرين التحريرية

الجيش السوري يسطر أعظم المالحم			..
ع�ل��ى ط��ول اجل�ب�ه��ة ال���س��وري��ة (70
كلم) ،وحت��ت حماية رم��اة املدفعية
ال �� �س��وري��ة ال �ب��وا� �س��ل ،ال� ��ذي ب� ��د�أوا
ال�ق���ص��ف امل��رك��ز وال�ك�ث�ي��ف ،وال ��ذي
ا�ستمر نحو  90دقيقة ،من جمدل
�شم�س حتى وادي الريموك جنوباً،
و� �ص��اح �ب��ه ب � �ل� ��دوزرات وال ��دب ��اب ��ات
ح��ام�لات اجل �� �س��ور ،ف�ك��ان��ت امل��وج��ة
الأوىل م��ن ال��دب��اب��ات ال �ت��ي ردم��ت
اخلندق العري�ض امل�ضاد للدبابات،
و أ�ق ��ام ��ت ع�ل�ي��ه امل �ع��اب��ر ،يف إ�ج� ��راء
مم��اث��ل لعملية إ�ن���ش��اء امل�ع��اب��ر على
قناة ال�سوي�س على اجلبهة امل�صرية.
على م�شارف بحرية طربيا

الرئي�س حافظ الأ�سد يتفقد اخلطوط الأمامية لقواته امل�سلحة

بطولة طيار سوري

ثمة دروس وعبر هامة مستقاة من
حرب تشرين التحريرية منها:
أن طيارًا سوريًا شابًا تحدى بطائرة ميغ
 17كان يقودها طائرة فانتوم وأسقطها.
الطيار نفسه كان يستدرج الطائرات
«اإلسرائيلية» لتصير في مدار صواريخه
فيسقطها.
ه��ذا ال��ط��ي��ار رد على ض��رب الطيران
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» لمصفاة ح��م��ص ،بضرب
مصفاة حيفا.

 39عاماً مرّت على ذكرى حرب
ت���ش��ري��ن ال�ت�ح��ري��ري��ة ،ل�ك��ن قيمها
ووقائعها ونتائجها ما تزال حا�ضرة
يف الوجدان العربي كما يف التاريخ
ال �ع��رب��ي ،وم ��ا ف�ي��ه م��ن �إ� �ش��راق��ات،
وخيبات �أو نك�سات ..وحتى خيانات.
يف ه ��ذه احل� ��رب واالن �ت �� �ص��ارات
ال�ع�ظ�ي�م��ة ال �ت��ي ��س��طّ ��ره��ا اجل�ن��دي
ال � �ع� ��رب� ��ي ال� � ��� � �س � ��وري وامل � �� � �ص� ��ري
والعراقي ،الكثري من العرب ،ففيها
جت���س��دت وح ��دة الإن �� �س��ان ال�ع��رب��ي
بالدم وال�شهادة والإرادة.
ففي ال�ساد�س من ت�شرين الأول/
�أكتوبر  1973بد�أت القوات العربية

ال�سورية هجومها يف اللحظة التي
ب � ��د�أت ال� �ق ��وات امل���س�ل�ح��ة امل���ص��ري��ة
الهجوم طبقاً لالتفاق بني القيادة
الع�سكرية يف البلدين ،وعربت مئة
طائرة �سورية على ارتفاع منخف�ض
ل�ل�غ��اي��ة ،خ��ط وق ��ف �إط�ل��اق ال �ن��ار،
وفتح نحو أ�ل��ف مدفع دفعة واحدة
النريان على املواقع «الإ�سرائيلية»
يف ه�ضبة اجلوالن ،لتندفع املوجات
الأوىل م ��ن ال ��دب ��اب ��ات ون ��اق�ل�ات
اجل�ن��د امل��درع��ة ن�ح��و «خ��ط �أل ��ون»،
وه��و خ��ط ال��دف��اع «الإ�سرائيلي» يف
اجلوالن الذي مياثل بارلييف على
اجلبهة امل�صرية ،وميتد خط �آلون

ع�ن��د ال���س��اع��ة ال�ث��ال�ث��ة م��ن بعد
ظهر ال�ساد�س من ت�شرين الأول/
أ�ك �ت��وب��ر ،ك��ان��ت ال��دب��اب��ات ون��اق�لات
اجلنود ال�سورية جتتاز اخلندق يف
نقطتي اخرتاق رئي�سيتني:
الأوىل :عند مدينة القنيطرة.
والثانية :عند بلدة الرفيد.
ويف ال��وق��ت ن�ف���س��ه ب � ��د�أت �أرب ��ع
طائرات هليكوبرت يف عملية غارات
جوية على قمة جبل ال�شيخ ،على
ارتفاع  2814مرتاً ،يف حني هاجمت
ال �ق��وات ال���س��وري��ة ح��ام�ي��ة امل��ر��ص��د
«الإ�سرائيلي» البالغ ع��دد أ�ف��راده��ا
 55ج �ن��دي �اً ،ف�ت��م اال��س�ت�ي�لاء على
املر�صد ،ومل ينج م��ن جنود العدو
�سوى  11جندياً الذوا بالفرار من
امل��وق��ع ،وح� ��اول ل ��واء « إ���س��رائ�ي�ل��ي»
ا�سرتداد املر�صد بهجوم م�ضاد� ،إال
�أن وح ��دات امل���ش��اة املطعمة بجنود
م �غ��ارب��ة ع �ن��د � �س �ف��وح ج �ب��ل ال�شيخ
�صدت الهجوم ،وقتلت �أكرث من 30

جندياً �صهيونياً ،وجرحت �أكرث من
�ستني ،واندحر الآخرون فارين من
املعركة.
ومت� �ك� �ن ��ت ال � � �ق� � ��وات ال �ع ��رب �ي ��ة
ال �� �س ��وري ��ة م ��ن اخ� �ت ��راق خ �ط��وط
الدفاع «الإ�سرائيلية» ،لت�صبح على
م�شارف بحرية طربيا.
م�أزق دايان
و�إذا م��ا ��س�ج��ل يف ه ��ذه احل��رب
اخ�ت�راق « إ���س��رائ�ي�ل��ي» ،ف ��إن ال�ق��وات
ال���س��وري��ة ب ��د�أت بعملية ا��س�ت�ن��زاف
ه��ام��ة ل�ل�ع��دو ،ال ��ذي ك��ان ق��د جنّد
كل احتياطاته ،ف�أر�سل ق�سماً كبرياً
م �ن �ه��ا �إىل مم � ��رات � �س �ي �ن��اء ،ودف ��ع
ب�ك��ل ب��اق��ي ق��وات��ه ب��اجت��اه اجلبهة
ال�سورية.
وهنا وقع للح�سابات ال�صهيونية
م��ا مل تكن تتوقعه� ،إذ مل تكد تل
أ�ب �ي��ب ت�ع�ل��ن ع��ن اخ�ت��راق للجبهة
ال���س��وري��ة ،ومل ي�ك��د مو�شيه داي��ان
ي�ب��د أ� احل��دي��ث والتبجح �أن جي�شه
يف طريقه �إىل دم�شق ،حتى ب��د�أت
نخبة اجل�ي���ش�ين ال�ع��رب��ي ال���س��وري
وال �ع��راق��ي ب�ه�ج��وم م���ض��اد �أوق �ع��ت
ال�صهاينة يف م�أزق كبري ،كما ق�ضت
على �أعداد كبرية منهم.
وق� � � �دّر اخل� �ب ��راء ال �ع �� �س �ك��ري��ون
ي ��وم� �ه ��ا �أن ال� �ت� ��� �ص ��دي ال� ��� �س ��وري
النوعي للهجوم ال�صهيوين ،وبدء
اال��س�ت�ع��دادت ال��وا��س�ع��ة م��ع اجلي�ش
ال �ع��راق��ي ،ك��ان م��ن ��ش��أن��ه �أن يغري
م�ع��ادالت املنطقة برمتها� ،إذ كانت
اخل�ط��ة ت�شري �إىل زح��ف أ�ك�ث�ر من
مئة �ألف جندي �سوري وعراقي مع
�أكرث من �ألف دبابة.
ح�سابات ال�سادات اخلاطئة

الشعب الرائع

يسجل في يوميات الشعب العربي
ال��س��وري أث��ن��اء ح��رب تشرين التحريرية،
أنه لم يعد هناك أي ف��وارق بين الناس،
ف��ال��ك��ل ت��وح��د ف��ي ال��م��ع��رك��ة ال��ق��وم��ي��ة،
وي��روي أحدهم في أي��ام تلك الحرب أن
جارته ابنها طيار ،وخادمتها كان ابنها
مجندًا ،فجلستا معًا تأكالن معًا وتتابعان
األخبار معًا ،وتصليان معًا ،للنصر وسالمة
المقاتلين.
حرب ت�شرين حتطم �أ�سطورة التفوق اجلوي الع�سكري «الإ�سرائيلي»

وهنا ح�صل ما مل يكن �أحداً يتوقعه
بهذه ال�سهولة؛ ب�إعالن ال�سادات قبوله
بوقف �إط�لاق النار ،بذريعة االخ�تراق
«الإ��س��رائ�ي�ل��ي» ع�ل��ى اجل�ب�ه��ة امل�صرية،
وب��ر�أي اخل�ب�راء الع�سكريني حينها �أن
ه��ذا االخ�تراق مل يكن �شيئاً خ��ارق�اً� ،إذ
ك��ان��ت ال �ق��وات ال�صهيونية ق��د متكنت
م��ن اخ�ت��راق ��س�ب�ع��ة ك�ي�ل��و م �ت�رات من
اجلبهة امل�صرية البالغة �أكرث من 160
كيلومرتاً طوالً ،خ�صو�صاً �أن العدو كان
قد دفع ثمناً رهيباً لذلك ،وهو تدمري
ما يزيد عن  400من دباباته.
ك��ان اجلي�ش امل�صري البا�سل ق��ادراً
على ح�صر اجلي�ش «الإ�سرائيلي» رغم
دب��اب��ات��ه ال�ث�لاث�م��ائ��ة ال �ت��ي ت�ك��د��س��ت يف
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الــجــنــود الــمـصـــريــــون يحتجــون عـلى وقـف إطــالق الـنـــار
وفقاً ملا يقوله �إبان حرب ت�شرين �أرنو دي بور�شجريف؛ املحرر الأول ملجلة «نيوزويك الأمريكية» ،وال�صحايف الوحيد الذي اخت�صه ال�سادات بثالثة �أحاديث خالل نحو �سنة ،ف�إن
اجلنود امل�صريني غ�ضبوا غ�ضباً �شديداً لوقف �إطالق النار ،واحتجوا على ذلك ب�إطالق نريان بنادقهم الأوتوماتيكية يف الهواء عقب �إعالن قرار قبول ال�سادات لوقف �إطالق النار.
ويقول دي بور�شجريف يف ر�سالة بعث بها من القاهرة ،ومعها �صورته مرتدياً زياً ع�سكرياً ميثل زي امليدان لل�ضباط امل�صريني� ،إن العميد امل�صري الذي كان معه قال له
«�إنهم � -أي اجلنود  -ال يفهمون معنى قبول وقف �إطالق النار ،وهم يحتجون».
ومي�ضي بور�شجريف قائ ًال �إن ال�ضباط بد�أوا يتوجهون �إىل خطوط القتال لي�أمروا اجلنود بالتوقف عن �إطالق النار.
و�أخرياً ،وبعد �أن هدد العميد ب�إطالق نريان مدافع الهاون على �أي موقع ي�ستمر يف �إطالق النار ،توقف اجلنود عن �إطالق النار.

			 والـســادات يخـذل شـعـبــه وجـيـشـه

لقد عمل ال���س��ادات بعك�س �أي منطق
م���س��اح��ة ال ت��زي��د ع��ن خ�م���س�ين ك�ي�ل��وم�تراً
ل� �ه ��ذا ك �ل ��ه ال مي �ك ��ن ت �ف �� �س�ي�ر ان ��دف ��اع
مربعاً ،من دون �أن تتمكن من اخلروج منها ق��وات ��ش��ارون م��ن احل�ي��ز ال�ضيق اخل��ان��ق يف ع�سكري �سليم ،فكان قراره بوقف �إطالق
حتى حلظة �إعالن ال�سادات عن قبوله بوقف الدفر�سوار� ،إىل ال�شريط الرقيق واخلطري ال �ن��ار خ �ي��ان��ة وط �ن �ي��ة ،لأن� ��ه مل ي�ست�شر
ق�ي��ادات��ه الع�سكرية ،وك ��ان ق ��راره خيانة
�إطالق النار.
الذي و�صل مداخل ال�سوي�س.
�إال أ�ن��ه نتيجة �صدمة نف�سية للجندي قومية لأن��ه مل يُعلم �شريكه يف احل��رب
بر�أي اخلرباء اال�سرتاتيجيني يومها ،لو
�أن �أنور ال�سادات �أجل قراره امل�شبوه بالقبول العربي ب�ق��رار وق��ف ال�ن��ار ،ال بنتيجة كفاءة ح��اف��ظ الأ� �س��د ،ال ��ذي ا��س�ت�م��ر وح �ي��داً يف
املعركة.
بوقف �إطالق النار ،لكان اللواء �سعد الدين دبابات �شارون �أو فرو�سية جنوده.
على ه��ذا فلي�س م��ن عجب �أن راج��ت
ال�شاذيل قد جرف �أرييل �شارون من �أمامه،
لقد ك��ان اجل�ن��دي العربي ق��د �أخ��ذ �أم��راً
واندفع بجيو�شه امل�صرية بحيث �أنه لن يكن ب��إط�لاق ال�ن��ار ،كما �أخ��ذ تعهداً بعدم �إيقاف الإ� �ش��اع��ات ،و�أن ذك ��رت ب�ع����ض ال�صحف
مبقدور «�إ�سرائيل» من �صده ،وبالتايل ف�إن القتال قبل �إجناز مهمة حترير الأر�ض ..ثم والإذاع � � � � ��ات �أن جم �م��وع��ة م ��ن ال� �ق ��ادة
االخ�ت�راق «الإ��س��رائ�ي�ل��ي» للجبهة امل�صرية تغيري الأم��ر فج�أة ب�إيقاف النار واملعركة يف الع�سكريني امل�صريني مل يجدوا �صواباً يف
مل يكن ا��س�ت�م��راراً ع�سكرياً مب�ق��دار م��ا كان ذروتها ،وعلى م�شارف ح�سمها ل�صالح العرب قرار وقف النار ،و�أن ه�ؤالء القادة �ضغطوا
على ال�سادات ال�ستئناف القتال.
ا�ستمرارا �سيا�سياً.
و�ضد «�إ�سرائيل»!

الرئي�س الراحل حافظ الأ�سد خالل جولة تفقدية لرفع معنويات اجلنود

مفاج�أة بغداد
ورد حافظ الأ�سد
املفاج�أة الأخ��رى هنا متثلت على اجلبهة
ال�شمالية� ،أي على اجلبهة ال�سورية؛ يف �إن�سحاب
ال�ق��وات العراقية م��ن امل�ع��رك��ة� ،إذ بعد �إع�لان
ال�سادات قبوله بوقف �إط�لاق النار ،ان�سحبت
القوات العراقية ،حيث رفع حكام بغداد �شعار
الوحدة مع �سورية ،ك�شرط ال�ستمرار القتال.
�أم ��ا ح�ج��ة ب �غ��داد يف ذل ��ك ،ح�سب جهات
ر�سمية عراقية حينها تربيراً لهذا املنطق،
�إن ��ه ل��و ح��دث م�ث��ل ه��ذه ال��وح��دة ،ول��و على
ال�صعيد الع�سكري ف�ق��ط ،وا��س�ت�م��ر القتال

خالل املعارك ال�ضارية عند جبهة اجلوالن

�أ�سبوعاً واحداً على اجلبهة ال�سورية منفردة،
لعادت م�صر �إىل احل��رب ،و ألث�م��رت �ضغوط
الع�سكريني امل�صريني يف �إع��ادة ال�سادات عن
قرار �إيقاف �إطالق النار..
وقالت اجلهات العراقية �شبه الر�سمية
يومها �إن عملية �إع��ادة اجلي�ش العراقي �إىل
ال�ع��راق ك��ان��ت عملية ال ب��د منها م��ن وجهة
ن�ظ��ره��ا ،ب�ع��د إ�ي �ق��اف ال�ق�ت��ال �إىل �أم ��د غري
حمدود كما يعتقد.
اجلهات العراقية �شبه الر�سمية يومها
ق��ال��ت �إن ��ه ك ��ان ب��امل���س�ت�ط��اع �إع�ل��ان ال��وح��دة
واال��س�ت�م��رار ب��احل��رب ،ب��ل و إ�ع ��ادة م�صر �إىل
احل��رب ،ل��و مل تقف جهات عربية و�أجنبية
معينة �ضد �إع�لان الوحدة وترمي ب�أثقالها
يف امليدان ،وت�سمي اجلهات العراقية اجلهة
ال���س�ع��ودي��ة ع�لان�ي��ة ،بينما ت�ل�م��ح �إىل باقي
اجلهات العربية والأجنبية.
ت�سارعت حركة ات�صاالت عربية مع بغداد
لثنيها عن موقفها و إ�ع��ادة القوات العراقية
�إىل اجل �ب �ه��ة ،وم ��ن ال��ذي��ن دخ �ل��وا يف ه��ذه
امل�ساعي رئي�س منظمة التحرير الفل�سطينية
يا�سر ع��رف��ات ،والرئي�س اجل��زائ��ري ه��واري
بومدين ،واملفارقة الكبرية واخلطرية هنا �أن
الرئي�س حافظ الأ�سد �أبلغ عرفات وبومدين
�أنه يقبل وف��وراً ب�إعالن الوحدة مع �سورية،
وبرئا�سة الرئي�س العراقي ،لكن الغريب يف
الأمر �أن بغداد اعتذرت عن قبول الو�ساطة،
لت�ؤكد �أن اجلي�ش العراقي �سيعود �إىل �سورية
فور عودة �إطالق النار.

ق�سم الدرا�سات والتوثيق
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عربي
احتفال مرسي بذكرى حرب أكتوبر يغطي االرتهان إلرادة الغرب
ا�ستغل الرئي�س امل�صري حممد مر�سي
االح��ت��ف��ال ب��ال��ذك��رى ال��ت��ا���س��ع��ة وال��ث�لاث�ين
حلرب � 6أكتوبر ليقدم «ح�ساباً لل�شعب» عن
«�إجن�����ازات» امل��ئ��ة ي��وم الأوىل م��ن حكمه ،يف
خطاب مطول دام �ساعتني ،فجاءت كلماته
ب�شكل ع���ام ت��ع��ب�يراً ع��ن جملة املتناق�ضات
واملغالطات التي طبعت عهده الق�صري على
جميع �أ�صعدة احلكم ،ورك��زت على امل�سائل
الثانوية ،متجاهلة �أبرز الق�ضايا ال�سيا�سية
واالقت�صادية والت�شريعية التي ت�شغل الر�أي
العام امل�صري خ�صو�صاً والعربي عموماً.
قبل �أيام من االحتفال ،كرّم مر�سي ك ًال
من الرئي�س الراحل �أنور ال�سادات ،ورئي�س
�أركانه �آنذاك الفريق �سعد الدين ال�شاذيل،
رغ��م تباعد الهوة بني هاتني ال�شخ�صيتني
�أثناء احلرب وبعدها ،ولكن مل ي�أت على ذكر
ا�سم ال�سادات �أثناء اخلطاب ،كما مل يح�ضر
االحتفال امل�شري حممد ح�سني الطنطاوي
وال���ف���ري���ق ���س��ام��ي ع���ن���ان ،رغ����م �أن���ه���م���ا من
امل�شاركني يف احل���رب ،ولكن متثل فيه من
اغ��ت��ال ال�����س��ادات ،وه��ذا مم��ا ي��دل على مدى
جدية مر�سي يف احلفاظ على دور م�ؤ�س�سة
اجلي�ش وبقائها.
�أراد مر�سي �أن ي�ستميل اجلمهور امل�صري
الذي اهتزت ثقته بحكم الإخوان امل�سلمني،
وادع����ى اف��ت��خ��اره ب���دور اجل��ي�����ش امل�����ص��ري يف
حرب اكتوبر ،1973وهو بذلك مي�شي على
خطى ال�سادات ،ومن بعده الرئي�س املخلوع
ح�سني م��ب��ارك ،لتثبيت �شرعية حكمه كي

الرئي�س امل�صري م�صافحاً جيهان ال�سادات حرم الرئي�س الراحل �أنور ال�سادات

يت�سنى له مترير تنازالت اقت�صادية و�أمنية
ق���د ت���ع���ادل يف خ��ط��ورت��ه��ا ت��وق��ي��ع م��ع��اه��دة
ال�صلح مع الكيان ال�صهيوين.
يف م��ع��ر���ض ت��ن��اول��ه ل��ق�����ض��ي��ة فل�سطني
وعالقته بقطاع غزة وحما�س ،تغنى الرئي�س
مر�سي بدعم حكومته غري امل��ح��دود ،ولكن
«مبا ي�ضمن �أمن م�صر» ،وهكذا برّر خطوته

يف �إغ��ل�اق ا ألن���ف���اق وت�����ش��دي��د اخل��ن��اق على
امل��واط��ن�ين الفل�سطينيني ب��ذري��ع��ة الأم���ن،
وكان الرئي�س مر�سي قد طلب من حكومة
�إ�سماعيل هنية �ضبط احل��دود ،ومنع ت�سلل
«اجلهاديني» �إىل �سيناء.
يتنا�سى مر�سي �أنه يف بداية حكمه �أطلق
�سراح �آالف «اجلهاديني»؛ امل�س�ؤولني وحدهم

(�أ.ف.ب).

ع���ن ال��ف��ل��ت��ان الأم����ن����ي يف ���س��ي��ن��اء ،وي��ج��در
ال��ت��ذك�ير ه��ن��ا ب����أن ال��ه��ج��م��ات ال��ت��ي تعر�ض
ل��ه��ا اجل��ي�����ش امل�����ص��ري وال�����ش��رط��ة امل�صرية
يف م��دن قناة ال�سوي�س ويف �سيناء ،ح�صلت
ع�شية �إقالة امل�شري طنطاوي والفريق عنان،
كنتيجة الح��ق��ة الب���ت���زاز اجل��ي�����ش وال��ق��وى
الأمنية الأخرى.

اليمن بين تشريع التدخل األميركي وتعثر التجديد للنظام الموالي لواشنطن
رغ�����م م������رور ح������وايل ال�����س��ن��ة ع���ل���ى ات����ف����اق امل����ب����ادرة
الثاين :ت�أكيد م�����ص��در أ�م���ن���ي يف وزارة ال��داخ��ل��ي��ة
اخلليجية ،الذي �أدى �إىل تنحية الرئي�س علي عبد اهلل اليمنية ،وج��ود غطاء ع�سكري حلملة اعتقاالت تطال
�صالح ،وجميء الرئي�س عبد ربه من�صور هادي ،وت�شكيل م�سلحني يف مدينة املن�صورة ،وفق اتفاق ميني �أمريكي
حكومة با�سندروة التوافقية� ،إال �أن الأزم��ة اليمنية مل بتطهري عدن من وجود ال�سالح ،و�أماكن جتمعاتهم.
ت�ضع �أوزاره�����ا ب��ع��د ،ف��ال�����ص��راع ال ي���زال على �أ���ش��ده بني
التطور الثاين :ترافق الك�شف عن ارت��ف��اع من�سوب
ال�سلطة احلاكمة املدعومة �أمريكياً وخليجياً من جهة ،ال��ت��دخ��ل ال��ع�����س��ك��ري الأم��ي�رك����ي ،م���ع ح��م��ل��ة ممنهجة
وقوى املعار�ضة الوطنية وال�شعبية الراديكالية من جهة ومربجمة تتهم �إيران بالتدخل يف �ش�ؤون اليمن ،قادها
�أخ��رى ،حيث متكنت املعار�ضة من تعطيل عملية �إع��ادة الرئي�س من�صور ه���ادي ال���ذي عمد �إىل ات��ه��ام طهران
ت�شكيل وجتديد النظام ال�سيا�سي مبا ي�ؤمن ا�ستمرار بتقدمي الدعم ملا �أ�سماه احل��راك غري ال�سلمي ،ويبدو
ارتباط اليمن بال�سيا�سات الأمريكية اقت�صادياً و�سيا�سياً من الوا�ضح �أن مواقف هادي تندرج يف �سياق:
و�أمنياً.
 -1التغطية على التدخل الع�سكري الأمريكي امل�شرع.
على �أن ه��ذا ال�����ص��راع امل�ستمر ال���ذي ات��خ��ذ أ����ش��ك��ا ًال  -2التعمية على الأزمة الداخلية ،وحماولة التهرب من
م��ت��ع��ددة� ،سجل ت��ط��ورات ج��دي��دة ت ؤ������ش��ر �إىل �أن اليمن الإق��رار بوجود معار�ضة وطنية و�شعبية قوية ،تعار�ض
�سي�شهد يف ال��ف�ترة القادمة م��زي��داً م��ن ال��ت���أزم على كل �سيا�ساته املرتهنة للواليات املتحدة و�أنظمة اخلليج.
امل�ستويات.
 -3تقدمي �أوراق االعتماد لوا�شنطن ،لك�سب ت�أييدها �إىل
ال��ت��ط��ور الأول :ازدي��������اد م��ل��ح��وظ يف ح��ج��م التدخل جانب �سعيه لعزل القيادات الأمنية والع�سكرية املوالية
الع�سكري الأم�يرك��ي يف ���ش���ؤون اليمن الداخلية ال��ذي لعلي عبداهلل �صالح ،التي يحظى بقا�ؤها بدعم �أمريكي
يح�صل حتت غطاء حماربة تنظيم القاعدة والإره��اب ،العتبارات مكافحة الإرهاب والقاعدة.
�إن كان عرب الغارات املتوا�صلة للطائرات الأمريكية من
وي��ظ��ه��ر �أن ه����ادي ق���د جن���ح يف ذل����ك ،ح��ي��ث ك�شفت
دون طيار �ضد �أه���داف لتنظيم القاعدة� ،أو من خالل م�صادر ع�سكرية مينية� ،أن ال�سفري الأمريكي ب�صنعاء
م�شاركة ق��وات �أمريكية م��ع ال��ق��وات اليمنية يف عملية جريالد فاير �ستاين ،عبرّ عن ت�أييد بالده لأي قرارات
ت��ط��ه�ير ب��ع�����ض امل����دن اجل��ن��وب��ي��ة ،وال ���س��ي��م��ا ع����دن ،من رئا�سية جديدة �سيتخذها الرئي�س هادي للتهيئة لعملية
ال�سالح ،والأخطر �أن هذا التدخل �أ�صبح يحظى بغطاء �إعادة هيكلية اجلي�ش.
ر�سمي علني لأول مرة بعد �أن كان يف ال�سابق م�ستوراً،
التطور الثالث :تنامي العداء لل�سيا�سة الأمريكية
ومبطناً.
�إثر ن�شر مقاطع الفيلم امل�سيء للر�سول ا ألك��رم ،والذي
وجت�سد ذلك يف واقعتني:
متثل يف اقتحام ال�سفارة الأمريكية ،والذي عزز املعار�ضة
الأوىل� :إعالن الرئي�س من�صور هادي موافقته على ال�سيا�سية وال�شعبية للتدخل الع�سكري ا ألم�يرك��ي يف
الغارات التي ت�شنها طائرات �أمريكية من دون طيار.
اليمن ،ورف�ضها وا�ستنكارها لت�صريحات ه��ادي «التي

ق���دم ف��ي��ه��ا �شعبه و أ�ب���ن���اءه ���س��اح��ة للمحتل الأم�ي�رك���ي،
معلناً وبكل وقاحة� ،أن��ه كان موافقاً على كل ال�ضربات
الأمريكية».
التطور الرابع� :أدى تدهور الو�ضع الأمني يف البالد،
وتفاقم الأزمة االقت�صادية االجتماعية وا�ستع�صاء احلل
الناجت عن التدخل الأمريكي اخلليجي ،وحماولة �إعادة
تعومي النظام �أمريكياً وخليجياً مع بع�ض التغيريات
ال�شكلية يف الأ�شخا�ص� ،إىل ا�ستعار ال�صراع بني ال�سلطة
امل��وال��ي��ة للغرب م��ن ن��اح��ي��ة ،وق���وى امل��ع��ار���ض��ة الوطنية
وال�شعبية ال��ت��ي متكنت م��ن ف��ر���ض �إزاح�����ة ���ص��ال��ح عن
احلكم ،لكنها مل تتمكن بعد من تغيري نظامه.
ما تقدم ي�ؤ�شر كل ذلك �إىل الأمور الثالثة:
الأمر الأول� :إن حماولة �إعادة ت�شكيل نظام احلكم ال
تزال متعرثة ب�سببني:
 -1املعار�ضة القوية التي حتظى بت�أييد �شعبي وا�سع،
املعادية لل�سيا�سات الأمريكية واحلكم املوايل لها ،والتي
ت�سعى �إىل �إحداث تغيري جذري يف هذه ال�سيا�سات.
 -2تناق�ضات الطبقة ال�سيا�سية نف�سها و�صراعاتها التي
تنعك�س بانق�سام داخ��ل امل�ؤ�س�سات الع�سكرية والأمنية،
وباحتدام ال�صراع بني القبائل.
الأم����ر الثاين :عدم ت��ب��ل��ور ج��ب��ه��ة م��وح��دة للقوى
الوطنية التغيريية قادرة على توحيد وتنظيم جهودها
وطاقاتها لفر�ض التغيري ،وحتقيق اال�ستقالل الوطني
ب��ع��ي��داً ع��ن ال��ت��دخ��ل الأم�ي�رك���ي ،وك���ل �أ���ش��ك��ال التبعية
ال�سيا�سية واالق��ت�����ص��ادي��ة والأم��ن��ي��ة ل��ل��والي��ات املتحدة،
و�أنظمة اخلليج.

ح�سني عطوي

�أ�سهب الرئي�س مر�سي يف ال��ك�لام على
م�����س��ائ��ل م��ع��ي�����ش��ي��ة ،ت��ق��ل��ق امل���واط���ن ال��ع��ادي
كت�أمني ق��ارورة الغاز والوقود وغالء �أ�سعار
املواد الأ�سا�سية ،وو�ضع امل�س�ؤولية على عاتق
«امل��ف�����س��دي��ن وامل���ه���رب�ي�ن» ال���ذي���ن ت��ط��ارده��م
احل��ك��وم��ة وحت��ي��ل��ه��م �إىل ال��ق�����ض��اء ،ول��ك��ن
الأرق���ام الفعلية ت�شري �إىل �أن �سعر ق��ارورة
الغاز ارتفع من  70جنيهاً يف بداية حكمه
�إىل م���ا ي��ق��رب  90ج��ن��ي��ه��اً ،ك��م��ا ت�ضاعفت
عمليات احتكار املادة وتهريب الوقود ب�شكل
خا�ص �إىل قطاع غزة عرب «الأنفاق» ،التي مل
يج ِر تهدميها لغاية يف «نف�س يعقوب».
وك���ان م��ر���س��ي ق��د ع�ين خ�ي�رت ال�شاطر
لرعاية العالقة مع حما�س ،و�إن�شاء منطقة
التجارة احلرة لفك احل�صار وقوننة التبادل
التجاري ب�شكل ر�سمي بني البلدين ،ولكن
املحادثات يف هذا ال�ش�أن تال�شت يف متاهات
ت�ضارب امل�صالح ب�ين مافيا التهريب على
جانبي احل��دود ،وبني طموحات دول��ة قطر
يف �إدارة وت�شغيل ال�سوق احل���رة ،وب�ين هذا
ال��ط��رف وذاك ،تدخلت « إ����س��رائ��ي��ل» لتذكّر
اجلميع �أن م�س�ألة غزة هي «�ش�أن �إ�سرائيلي»
داخلي ،ال يحق للدول الأخرى التدخل فيه
من دون موافقتها ،ومن هذا املنظار ميكننا
فهم خلفيات موقف الرئي�س مر�سي جتاه
غزة وحما�س.
الح��ظ��ت ق���وى امل��ع��ار���ض��ة امل�����ص��ري��ة ع��دم
تعر�ض الرئي�س مر�سي يف خطابه للم�سائل
ال���ه���ام���ة ،م��ث��ل ال��د���س��ت��ور و�أزم������ة اجلمعية
الت�أ�سي�سية ،و�ضرورة �إع��ادة ت�شكيلها لتمثل
كل �أطياف املجتمع ،كما مل يتعر�ض الرئي�س
مل��ط��ل��ب امل��ع��ار���ض��ة ب��رف�����ض ق��ر���ض ���ص��ن��دوق
النقد الدويل ،واكتفى بالرد على مالحظات
ال�����س��ل��ف��ي�ين ب����أن���ه ل��ي�����س رب�����اً ،م��ت��ج��اه�ل ًا �أن
املعار�ضة ترف�ضه لأن��ه ا�ستمرار ل�سيا�سات
نظام مبارك يف اال�ستدانة من اخلارج.
حت��ا���ش��ي��اً ل��ت��ن��اول امل�����س��ائ��ل ال��ه��ام��ة ،ركّ��ز
مر�سي يف خطابه على إ�جن��ازات عهده على
���ص��ع��ي��د حت�����س�ين م�����س��ت��وى امل��ع��ي�����ش��ة وم��ن��ع
اجل��رائ��م وج��م��ع ال��ق��م��ام��ة م��ن ال�����ش��وارع يف
املدن الرئي�سية ،ولكن حتى يف هذه املجاالت
ال��ث��ان��وي��ة ،ال يكفي التفاخر ب���إح��ال��ة بع�ض
امل��ف�����س��دي��ن �إىل ال��ق�����ض��اء� ،أو ب��ج��م��ع �آالف
الأط��ن��ان م��ن النفايات يف ج��زء �صغري من
الأح��ي��اء «الراقية» لأ�سباب �سياحية ،بينما
ي�ستمر تراكمها يف الأحياء والبلدات الفقرية
التي ال تتمتع برعاية وزارة ال�سياحة.
�إن ال���وق���ائ���ع ت�����ش�ير ب���و����ض���وح �إىل �أن
ظواهر الغالء واجلرمية ،وتراكم النفايات
وال��ف�����س��اد يف ك��ل أ�ن��ح��اء اجل��م��ه��وري��ة ،تفوق
كل الت�صورات ،و�أن ظواهر الفلتان الأمني،
وت����ده����ور احل����ي����اة االق���ت�������ص���ادي���ة ،وت��ف��اق��م
الأزم����ة املعي�شية ،ال ت���زال ع��ل��ى ح��ال��ه��ا ،بل
�إنها ت�سري من �سيء �إىل �أ�سو�أ ،وما احتفال
الرئي�س مر�سي بذكرى ح��رب �أكتوبر على
ه��ذا ال�شكل��� ،س��وى و�سيلة لإث����ارة عواطف
امل�����ص��ري�ين ،وت��ع��م��ي��ة أ�ن��ظ��اره��م ع��ن حقيقة
امل�سار الذي ت�سري فيه م�صر نحو مزيد من
االرتهان لإرادة الغرب ،واالبتعاد عن حتمل
امل�س�ؤولية يف مواجهة التحديات امل�صريية
التي تعرت�ض العاملني العربي والإ�سالمي.

عدنان حممد العربي
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دولة آل سعود الثالثة على موعد مع ثورات غير مسبوقة
ي���ؤك��د امل��راق��ب��ون ل��ت��ط��ورات الأح�����داث يف
ال�����س��ع��ودي��ة ،واخل�ل�اف���ات ال��واق��ع��ة ب�ين �أب��ن��اء
و�أح��ف��اد العائلة امل��ال��ك��ة� ،أن ال��ث��ورة �آت��ي��ة �إىل
ال�����س��ع��ودي��ة ال حم���ال���ة ،وج��م��ي��ع امل��ع��ط��ي��ات
والأرقام ت�شري �إىل ذلك ،فالفكر اال�ستبدادي،
وال���ف���ق���ر ،وان�����ع�����دام امل���������س����اواة ،وال�ترك��ي��ب��ة
االجتماعية ،واخلالفات املقبلة على احلكم،
جميعها عوامل ت�ؤكّد �أن الثورة التي عمل �آل
�سعود على ت�أجيلها منذ انتفا�ضات «الربيع
العربي» ،يف طريقها اىل رب��وع اململكة ،لكن
ال�س�ؤال هو :متى؟ وكيف �سيتعامل الرئي�س
الأمريكي املقبل مع التحدي الأك�بر عندما
ي��ن��ف��د ال���وق���ت وي���ب���د أ� ان��ه��ي��ار �أك��ب�ر ���ش��رك��ائ��ه
ال�شرق �أو�سطيني؟
�أك�ثر من  60يف املئة من ال�سعوديني هم
دون الع�شرين ،وغالبيتهم ال متلك الأم��ل
يف احل�����ص��ول على وظ��ي��ف��ة ،و 70يف امل��ئ��ة من
ال�سعوديني غ�ير ق��ادري��ن على متلك منزل،
و 40يف املئة هم دون خط الفقر.
و ُي���� َع���� ّد �أف������راد ا أل�����س����رة امل���ال���ك���ة ،ا ألم�����راء
وا ألم�يرات� ،أكرث من � 25ألف فرد ،وميلكون
غالبية الأرا���ض��ي وامل�صالح القيّمة ،مب��ا �أن
النظام يقدر لكل منهم راتباً وثروة ،و�أكرث؛
اململكة ال ت�أكل مما ي��زرع �أبنا�ؤها ،وال تلب�س
مما ي�صنعون ،فحياة اململكة تقوم على عمل
ال��ع��م��ال ا ألج����ان����ب ،والـ 19م��ل��ي��ون ���س��ع��ودي
ي��ع��ت��م��دون ع��ل��ى  5.8م�لاي�ين ع��ام��ل أ�ج��ن��ب��ي
لت�سيري الأعمال.
وبح�سب املراقبني ف���إن االختالفات بني
الأق���ال���ي���م ،وح��ت��ى «ال��ع��ن�����ص��ري��ة الإق��ل��ي��م��ي��ة»،
«ه����ي واق�����ع ي���وم���ي يف احل���ي���اة ال�����س��ع��ودي��ة»،

مواطنون �سعوديون يتظاهرون رف�ضاً النت�شار البطالة وقمع احلريات

ف�أهل احلجاز يف الغرب وال�شيعة يف ال�شرق
م�������س���ت���ا�ؤون م����ن �أ����س���ل���وب احل����ي����اة ال�������ص���ارم
ل��ـ«ال��وه��اب��ي��ة» ،ال���ذي ُف��ر���ض با�سم ال��دي��ن يف
�صحراء جند الو�سطى.
�إ�ضافة �إىل ذل��ك ،ب��ات التمييز اجلن�سي،
وه���و ����ض���رورة ب��امل��ف��ه��وم «ال���وه���اب���ي» ،م�شكلة
متنامية ،بعدما �أ�صبحت امل����ر�أة ال�سعودية
متعلمة ومن دون �أمل يف احل�صول على عمل.
 60يف املئة من املتخرجني ال�سعوديني ن�ساء،
لكنهن ال ي�شكلن �سوى  12يف املئة من القوى
العاملة.
الثورة يف ال�سعودية لن تكون مماثلة يف
�أي بلد عربي ..الثورة يف ال�سعودية تعني ثورة
يف ثاين �أكرب احتياطي للنفط يف العامل ،مبا
�أن برمي ًال من �أ�صل  4ينتج هناك.

إ������ض����اف����ة اىل ذل�������ك ،ف��������إن ال���ت���ح���ال���ف
ا ألم��ي��رك�����ي  -ال�������س���ع���ودي ه����و الأق��������دم يف
املنطقة ،حيث ي��ع��ود �إىل ع��ام 1945؛ حني
التقى الرئي�س الأمريكي فرانكلني روزفلت
م��ع م�ؤ�س�س اململكة عبد العزيز ب��ن �سعود
و�أبرم معه �صفقة النفط مقابل الأمن� ،أما
ال��ي��وم ،ف����إن ال��والي��ات امل��ت��ح��دة بحاجة �إىل
ال�����س��ع��ودي��ة �أك�ث�ر م��ن �أي وق���ت؛ ���ص��ادرات��ه��ا
النفطية من اململكة ،والتحالف مع م�صر
«بعد االنتفا�ضة» بات م�شكوكاً فيه ،والعراق
ينحو باجتاه �إيران ،وال�سعوديون هم حلفاء
�أ���س��ا���س��ي��ون ل�ل�أم�يرك��ي�ين يف احل����رب على
«القاعدة» يف اليمن وغريها ،فاال�ستخبارات
ال�سعودية �ساعدت يف �إحباط هجومني على
الأق���ل للتنظيم داخ���ل �أم�يرك��ا منذ ،2010

�إ�ضافة �إىل �أهمية الدعم ال�سعودي من �أجل
احتواء �إيران.
رغ��م ه��ذه الأهمية لآل �سعود بالن�سبة
�إىل وا���ش��ن��ط��ن ،ه���ن���اك يف امل��ق��اب��ل م�����ص��در
للقلق .اال���س��ت��خ��ب��ارات الأوروب���ي���ة ت��ق��ول �إن
�أغنياء ال�سعودية ما ي��زال��ون امل��م��وّل الأول
للجماعات املتطرفة ،ومن �ضمنها «طالبان»
الأف��غ��ان��ي��ة ،و«ال���ش��ك��ر طيبة» الباك�ستانية،
كما أ�ن��ه��ا ���س��اع��دت ن��ظ��ام ج��ارت��ه��ا ال�صغرية
(ال����ب����ح����ري����ن) ع���ل���ى ����س���ح���ق االن���ت���ف���ا����ض���ة
الدميقراطية يف اجلزيرة التي ت�ست�ضيف
الأ�سطول الأمريكي اخلام�س.
وم�����ن ال���ن���اح���ي���ة ال���ت���اري���خ���ي���ة ،امل��م��ل��ك��ة
ال�سعودية هي الدولة الثالثة التي �أن�ش�أها
�آل �سعود ،الدولة الأوىل ت�أ�س�ست عام ،1745

دعـم سـعـودي لألردن ..مـع إيقــاف التنفيذ
ال��دول��ة الأردن��ي��ة ،ث��م «تق�صريها» يف التدخل
رغم �أن جواً من التفا�ؤل �ساد لدى بع�ض
ب�شكل �أكرب يف الأحداث ال�سورية ،يحوالن دون
امل��راق��ب�ين على �صعيد ال��ع�لاق��ات الأردن��ي��ة
تقدمي الدعم ال�سعودي املطلوب.
 ال�سعودية ،عبرّ ت عنه م�ؤ�شرات �إيجابيةواف���ادت االو���س��اط ان بع�ض القياديني يف
خالل ال�شهور القليلة املا�ضية بعد �صدور
االردن ق��د ت��ف��اءل��وا بتعيني االم��ي�ر �سلمان
ت�����ص��ري��ح��ات م��ن امل�����س���ؤول�ين ال�����س��ع��ودي�ين،
بن عبد العزيز ولياً للعهد ال�سعودي ،نظراً
حثت على دع��م الأردن م��ادي��اً واقت�صادياً،
لعالقته احلميمة مع االردن ،غري ان الرجل
ك���ون ذل���ك ���س��ي���ؤدي �إىل ح��ال��ة م��ن ا ألم���ن
مل ي��ت��ج��اوب ك��ث�يراً م��ع اح��د ال��و���س��ط��اء ال��ذي
واال�ستقرار يف املنطقة برمتها ،ولي�س فقط
حاول حثه على تقدمي العون والدعم.
على م�ستوى احلدود الأردنية  -ال�سعودية،
و�أك���������دت ه�����ذه الأو�������س������اط �أن ي أ��������س
ما �أعطى م�ؤ�شرات حيوية فتحت الأب��واب
امل���������س�����ؤول��ي�ن الأردن�������ي���ي���ن م�����ن و����ص���ول
على احتماالت م�ستجدة يف طريق الدعم
امل�����س��اع��دات ال�����س��ع��ودي��ة ق��د دف��ع��ه��م ،حتت
االقت�صادي ال�سعودي ل�ل�أردن ،وظهر ذلك
جلياً يف و���س��ائ��ل ا إلع��ل�ام الأردن���ي���ة� ،إال �أن امللك ال�سعودي عبد اهلل بن عبد العزيز م�ستقب ًال العاهل الأردين امللك عبد اهلل الثاين وط�أة احلاجة املا�سة للتمويل� ،إىل التوجه
لالقرتا�ض من �صندوق النقد ال��دويل،
ه��ذا ال��ت��ف��ا�ؤل ا���ص��ط��دم ب��ج��دار م��ن الي�أ�س
وا إلح��ب��اط ال�شديدين ال��ذي ي�سيطر ه��ذه الأي���ام على �أرك���ان النظام واحلكومة الذي وافق على �إقرا�ض الأردن ملياري دوالر بالتق�سيط ،و�صل الق�سط الأول
الأردنية ،بعدما فقدوا الأم��ل يف تلقي م�ساعدات مالية خليجية عامة ،و�سعودية منها املخ�ص�ص لهذا العام وقدره  450مليون دوالر.
وق��د ا�شرتط ال�صندوق جل��وء احلكومة �إىل رف��ع الدعم تدريجياً عن كل ال�سلع
ب�شكل خا�ص ،عقب انق�ضاء ت�سعة �أ�شهر من انتظار حم�صلة الوعود وال��زي��ارات
دون ا�ستثناء ،وعلى ر�أ�سها �سلعة الكهرباء ،التي �ستت�ضاعف �أ�سعارها كثرياً ،كما ربط
والإ�شارات الكثرية بهذا اخل�صو�ص.
فح�سب م�صادر �سيا�سية �أردن��ي��ة م��وث��وق��ة ،ف����إن �أق�صى م��ا تو�صلت إ�ل��ي��ه اجلهود ال�صندوق بني �أق�ساط القر�ض ومراحل �إلغاء الدعم الذي يتعني �إلغا�ؤه متاماً عن كل
والزيارات الأردنية املتكررة للدول اخلليجية على مدار هذا العام ،هو تعهد بع�ض هذه ال�سلع بعد � 18شهراً فقط ،الأمر الذي من �ش�أنه �إثارة نقمة املواطنني ،وتهديد الأمن
الدول بتمويل عدد من امل�شاريع التنموية الأردنية البعيدة املدى ،لكن لي�س تقدمي �أي واال�ستقرار وال�سلم الداخلي ،وي�ؤثر على املحيط الإقليمي.
دعم مايل مبا�شر ل�سد العجز الفادح الذي ي�أخذ بخناق املوازنة العامة للدولة.
�أو�ساط حكومية �أردنية افرت�ضت �أن الت�ضامن ال�سعودي مع الأردن �سيف�ضي �إىل �أن
وقالت هذه الأو�ساط �إن كبار امل�س�ؤولني ال�سعوديني الذين تعهدوا �أكرث من مرة خالل يتحول من ال�سياق اللفظي �إىل ال�سياق العملي ،لكن هذا االفرتا�ض كان يف وا ٍد والواقع
العام احلايل بتقدمي العون املايل للأردن ،مل ينفذوا �أياً من هذه التعهدات ،من دون �إبداء يف واد �آخر.
الأ�سباب ،عدا ما يت�سرب عنهم هم�ساً ،عرب بع�ض الو�سطاء ،من �أن تف�شي الف�ساد يف دوائر
هبة �صيداين

لكنها انهارت ب�سبب التدخالت اخلارجية
واخل�ل�اف���ات ال��داخ��ل��ي��ة ع��ل��ى والي���ة احل��ك��م،
وال��ث��ان��ي��ة ت�أ�س�ست يف ع��ام  ،1824والثالثة
هي الدولة احلالية امل�ؤ�سَّ �سة يف عام ،1932
وال��ث�لاث بُنيت على حت��ال��ف ب�ين أ����س��رة �آل
�سعود وفكر حممد بن عبد الوهاب ،ومعلوم
�أن هذا التحالف �شكّل عماد متا�سك اململكة
وا�ستقرارها حتى الوقت الراهن.
الوقائع والأرق���ام ت�شري �إىل �أن اململكة
كانت حمظوظة يف الآونة الأخرية بقيادات
جيدة ،لكن الدولة الثالثة لآل �سعود على
موعد مع مواجهة غري م�سبوقة يف خالفة
ال��ع��ر���ش ،وت��ق��ول �إن ال��ت��اري��خ غ�ير م�شجع
�أي�������ض���اً ،ف���ال���دول���ة ال��ث��ان��ي��ة ان���ه���ارت ب�سبب
خ�ل�اف���ات ع��ل��ى ال�����س��ل��ط��ة يف �أواخ������ر ال��ق��رن
التا�سع ع�شر.
�إ���ض��اف��ة �إىل ذل����ك ،ف����إن���ه ك��ل��م��ا جنحت
الثورات يف العامل العربي ،اقرتبت الثورة
�أك�ثر من أ�ب��واب �آل �سعود ،لأن ال�سعوديني
���س��ي��ط��م��ح��ون ب���دوره���م �إىل ح��ك��وم��ة �أك�ث�ر
دميقراطية.
ل��ك��ن امل��راق��ب�ين ي���ح���ذرون م���ن �أن ه��ذه
الثورة قد ت�أتي من الأ�صوليني الغا�ضبني
م��ن ال��ت��ح��ال��ف م��ع الأم�يرك��ي�ين ،وي��ق��ول��ون
�إن هناك �سيناريوات خمتلفة مل��ا ميكن �أن
يح�صل يف امل��م��ل��ك��ة .امل��ل��ك��ي��ات املطلقة غري
قابلة ل�ل�إ���ص�لاح ،ل��ذل��ك ف���إن��ه م��ا �إن يبد�أ
التغيري يف الدكتاتوريات العميقة ي�صعب
ال�سيطرة عليه.

حممد �شهاب

ارتفاع نسب الفقر
والبطالة في اليمن
ت��ف��ي��د امل���ع���ل���وم���ات �أن الأزم������ة
االقت�صادية واالجتماعية يف اليمن
بلغت مرحلة متقدمة جداً �ستعمّق
الأزمة ال�سيا�سية وتفاقمها.
ويتجلى هذا التفاقم يف الأزمة
ب��ارت��ف��اع ن�سبة الفقر ب�ين ال�سكان
�إىل  ،٪45يف ح�ي�ن �أف���ي���د �أن ٪40
ي���ب���ح���ث���ون ع�����ن ع����م����ل ،م�����ا ي��ج��ع��ل
م�ستوى البطالة يبلغ درجة عالية
جداً.
وي������ؤك�����د اخل����ب����راء يف ال�������ش����أن
اليمني أ�ن���ه م��ا مل يح�صل تغيري
�سيا�سي يف ن��ظ��ام احل��ك��م ي��ق��ود �إىل
تغيري يف ال�سيا�سات االقت�صادية
واالجتماعية امل�سببة للأزمة ،فال
�أم����ل يف اخل����روج م��ن ه���ذه الأزم����ة
و�إيجاد احللول لها حتى �إن ح�صل
ال���ي���م���ن ع���ل���ى م���ع���ون���ات خ���ارج���ي���ة،
م���ادام���ت هذه  الطبقة احل��اك��م��ة
امل�����س���ؤول��ة ع��ن الأزم����ة و�سيا�ساتها
االق��ت�����ص��ادي��ة ال��ل��ي�برال��ي��ة والف�ساد
امل�ست�شري موجودة يف ال�سلطة.
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أميركا ..ومحاولة «اغتيال» الريــال اإليراني
ق��ام��ت امل�خ��اب��رات الأم�يرك�ي��ة بانقالب
على حكومة م�صدق يف �إيران ،و�أطاحت به
يف العام  ،1954و�أعادت ال�شاه حممد ر�ضا
بهلوي ،وذل��ك عقاباً مل�صدق لأن��ه أ���ص��در
ق ��راراً بت�أميم �شركة النفط الإي��ران�ي��ة -
الإن�ك�ل�ي��زي��ة «ب��ري�ت�ي����ش پ�ترول �ي��وم» حتت
��ش�ع��ار «ال�ن�ف��ط الإي � ��راين م�ل��ك ال���ش�ع��ب»،
و�سُ جن م�صدق حتى وف��ات��ه ،وق��د �سانده
�أبرز رموز امل�ؤ�س�سة الدينية الإيرانية �آية
اهلل كا�شاين ،ف�أفتى ب��أن «كل من يعار�ض
ت�أميم النفط الإيراين هو عدو للإ�سالم».
�أم�يرك��ا تعيد يف �إي ��ران م��ا نفذته قبل
�ستني عاماً ،لأن النفط الإيراين خرج من
حت��ت �سيطرتها ،وبعد العجز الأم�يرك��ي
الع�سكري والأم �ن��ي ع��ن �إ��س�ق��اط النظام
يف �إي � ��ران ،ب ��دءاً م��ن احل ��رب ال�ع��راق�ي��ة -
الإي��ران �ي��ة� ،إىل اغ�ت�ي��ال ال�ق��ادة والعلماء،
واحل���ص��ار الع�سكري ،جل ��أت �إىل «احل��رب
ال �ن��اع �م��ة» االق �ت �� �ص��ادي��ة� ،أو م ��ا ُي �ع��رف
ب�شركات «القتل االقت�صادي» ،التي تقوم
على فل�سفة «خ�ن��ق ال�ع��دو» اقت�صادياً� ،أو
�إجباره على التنازل عن موارده الطبيعية
وث��روات��ه النفطية �أو امل ��واد الأول �ي��ة من
امل �ن��اج��م ع�ب�ر ال �ق��رو���ض و� �ش��رك��ات �إع ��ادة
الإعمار� ،أو اال�ستثمارات بالتعاون مع ما
ي�سمى ��ص�ن��دوق ال�ن�ق��د ال� ��دويل وال�ب�ن��ك
ال��دويل وامل�ؤ�س�سات التابعة ب ��إدارة خفية
من املخابرات الأمريكية (ال�سي  -اي -
اي) ،وخطة ال�غ��زو االقت�صادي �أو القتل
االقت�صادي تقوم على ما يلي:
 �إف�ساد الرئي�س واحلكومة بالر�شاوى،و�إغراق عائلته وبطانته بالف�ساد.
 توفري القرو�ض امل�شروطة من ال�صندوقالدويل وغريه.

 ف��ر���ض ه�ي�ك�ل�ي��ات اق�ت���ص��ادي��ة ك���ش��روطلت�أمني القرو�ض.
 ف��ر���ض ن �ظ��ام خ���ص�خ���ص��ة ال �ق �ط��اع��اتاحل�ي��وي��ة (امل �ي��اه وال �ك �ه��رب��اء ،)..وم��ن ثم
�شرا�ؤها� ،أي بيع الدولة و�أمنها الغذائي
والقومي.
 ت�غ�ي�ير ال�ن�ظ��م التعليمية والق�ضائيةوغ�ي�ره ��ا ،والأم �ث �ل��ة الأم�ي�رك �ي��ة ك �ث�يرة،
ومنها:
 �إ�سقاط م�صدق يف �إيران عام .1954 �أ�سقطت الرئي�س يف غونتيماال عام ،1951لأنه ك�سر احتكار «�شركة الفاكهة الدولية».
 اغتيال رئي�س بنما؛ عمر توريخو�س،ب �ع��دم��ا �أ� �ص��ر ع �ل��ى ا� �س �ت �ع��ادة ال �ق �ن��اة من
الأمريكيني عام .1989

 �إ�سقاط الرئي�س الأك� ��وادوري ،و�إح��راقط� ��ائ� ��رت� ��ه وحت �ط �ي �م �ه ��ا ل� �ي� �م ��وت ج �ي��م
رل��د���س يف ع��ام  ،1981لأن��ه �أ��ص��در قانون
الهايدروكربون اجل��دي��د ،امل�ن��اوئ مل�صالح
� �ش��رك��ات ال �ن �ف��ط ال �ع��امل �ي��ة ،وب �ع��د رف���ض��ه
ال ��ر� � �ش ��اوى والإغ� � � � � � ��راءات الأم�ي�رك� �ي ��ة،
و�إ�� �ص ��راره ع�ل��ى �سيا�سة ال�ن�ف��ط وال�ث�روة
لل�شعب ولي�س لل�شركات.
 يف لبنان� ،شركات القتل الأمريكية قبلاحل ��رب الأه�ل�ي��ة تتمثل ب�ث�لاث ��ش��رك��ات:
�شركة «بروتيني» لل�صيد البحري ،والتي
ا�ست�شهد معروف �سعد يف �إحدى املظاهرات
املطالبة ب�إلغائها وحفظ حقوق ال�صيادين،
و�شركة التبغ والتنباك (الريجي) ،والتي
ا�ست�شهد يف �إح ��دى مظاهراتها ال�شهيد

ح�سن حايك يف النبطية ،و�شركة كازينو
لبنان.
وب� �ع ��د ث�ل�اث ��ة وث �ل�اث �ي�ن ع ��ام � �اً ت �ع��ود
�أمريكا �إىل ال�ساحة الإيرانية ،وبعد ف�شل
ما ي�سمى «ال�ث��ورة اخل�ضراء» ع��ام ،2009
عرب التخريب االقت�صادي ،وامل�ضاربة يف
ال�سوق ال�سوداء ،وذلك عرب عدة حماور:
امل �ح ��ور الأول :م �ن��ع ت �� �ص��دي��ر ال�ن�ف��ط
وح �� �ص��ار امل �� �ص��رف امل��رك��زي وال�ت�ح��وي�لات
اخل��ارج �ي��ة ،مل�ن��ع إ�ي� ��ران م��ن ق�ب����ض أ�ث�م��ان
النفط يف حال جناحها بت�صديره وتخفي�ض
ال�ع�م�ل��ة ال���ص�ع�ب��ة يف ال ��داخ ��ل الإي� � ��راين،
ح �ت��ى � �ص��ار ت �� �ص��دي��ر ال �� �س �ج��اد الإي � ��راين
لا �إره��اب�ي�اً يف نظر الإدارة الأمريكية
ع�م� ً
وامل�ؤ�س�سات الدولية التي ت�سيطر عليها.

بيع ال�سجاد الإيراين �إرهاب بالن�سبة �إىل وا�شنطن

هوغو تشافيز رئيسًا لوالية ثالثة

فنزويال تخذل واشنطن مجددًا وتجدد ثورتها البوليفارية
كراكا�س  -الثبات
«م��ن امل ��ؤ� �س��ف �أن ت�شافيز احتفظ
ب��ال �� �س �ل �ط��ة يف ف � �ن ��زوي �ل�ا» «ال � �ث� ��ورة
م �� �س �ت �م��رة ..و�أت� ��� �ض ��رع �إىل اهلل �أن
ي�ع�ط�ي�ن��ي احل �ي��اة وال���ص�ح��ة مل��وا��ص�ل��ة
خدمة ال�شعب الفنزويلي».
موقفان متناق�ضان متاماً؛
الأول :ك��ان لرئي�سة جلنة ال�ش�ؤون
اخلارجية يف جمل�س النواب الأمريكي
�إيلينا  -رو�س ليتينني ،التي عربت عن
خيبة �أمل وا�شنطن ،من فوز ت�شافيز،
بعد �أن كانت الواليات املتحدة �ضغطت
ب���ش�ت��ى ال��و� �س��ائ��ل ،ل�ت��وح�ي��د ك��ل ق��وى
املعار�ضة والثورة امل�ضادة يف فنزويال،
ووفرت لها كل و�سائل الدعم الإعالمي
وامل ��ايل وال�ل��وج���س�ت��ي خل��و���ض معركة
هزمية الرئي�س الفنزويلي ،وانتخب
الرئي�س هوغو ت�شافيز لفرتة رئا�سية

ث��ال �ث��ة ت�ن�ت�ه��ي ع ��ام  ،2018وب��ال �ت��ايل
ف�شلت جهود الإدارة الأمريكية بهزمية
الرئي�س البولفاري.
املوقف الثاين ،كان للرئي�س ت�شافيز
نف�سه ،الذي �أعلنه بعد فرز نحو ت�سعني
يف امل�ئ��ة م��ن �صناديق االق �ت�راع ،التي
ك�شفت تقدمه وا�ستحالة �أن يلحقه
امل��ر��ش��ح اليميني ان��ري�ك��ي كابربلي�س
رادون���س�ك��ي ،وفيه ت�أكيد متجدد على
�أنه �سيتابع ثورته اال�شرتاكية الوطنية
الدميقراطية ،التي ا�ستطاعت �أن ترفع
امل���س�ت��وى الإج �ت �م��اع��ي واالق �ت �� �ص��ادي
ل�شعب فنزويال ،وخ�صو�صاً للفقراء
واملهم�شني ف�ي��ه ال��ذي��ن ت��واف��رت لهم
يف ظل ثورته البوليفارية ،كل �أ�سباب
ال�ت�ع�ل�ي��م وال���ص�ح��ة وامل���س�ك��ن ال�لائ��ق،
وفر�ص العمل الالئقة بالإن�سان ،وهو
م��ا جعل الرئي�س ت�شافيز ينت�صر يف
كل معاركه على ق��وى ال�ث��ورة امل�ضادة

امل ��دع ��وم ��ة م� ��ن ال � ��والي � ��ات امل �ت �ح��دة
الأمريكية وقوى الر�أ�سمالية الكربى
امل �ت��وح �� �ش��ة يف ال ��داخ ��ل ال �ف �ن��زوي �ل��ي،
وخ �� �ص��و� �ص �اً يف امل � ��ؤام ��رة االن�ق�لاب�ي��ة
ال�ك�برى ال�ت��ي قادتها وا�شنطن �ضده
ب�ع��د �سنتني م��ن ان�ت�خ��اب��ه ع��ام ،2001
وحت��دي��داً يف ال�ع��ام  ،2003حيث ظنت
الإدارة الأمريكية بقيادة ج��ورج بو�ش
االب� � ��ن ،ب �ع��د الإط� ��اح� ��ة ب �ط��ال �ب��ان يف
�أفغان�ستان ،و�سقوط �صدام ح�سني يف
ال �ع��راق ،إ�ن�ه��ا ق ��ادرة على �إع ��ادة ب�سط
�سلطتها ونفوذها وبط�شها يف كل مكان،
وخ�صو�صاً يف فنائها اخللفي يف �أمريكا
ال�لات �ي �ن �ي��ة ،ل �ك��ن ال���ش�ع��ب ال�ف�ن��زي�ل��ي
خيب �أمل الواليات املتحدة وعمالئها
يف ال��داخ��ل ،وانتف�ض على الإن�ق�لاب
الع�سكري الأم�يرك��ي ،و�أجه�ضه ،بعد
أ�ق � ��ل م ��ن � � 72س��اع��ة ،ل �ي �ت��اب��ع ه��وغ��و
ت�شافيز عملية ال �ث��ورة البوليفارية،

وب �ن ��اء ف �ن��زوي�ل�ا احل��دي �ث��ة ،ويف ذات
ال��وق��ت ليلعب دوراً ب ��ارزاً وم ��ؤث��راً يف
انتفا�ضة عدة دول �أمريكية على ال�سيد
الأم�يرك��ي ،فحملت نتائج االنتخابات
يف ال�ب�رازي��ل والت�شيلي والأرج �ن �ت�ين
ون �ي �ك��اراغ��وا ،وب��ول�ي�ف�ي��ا ،والإك � ��وادور،
بالإ�ضافة طبعاً �إىل كوبا ،قوى الي�سار
وال��دمي�ق��راط�ي��ة �إىل ال�سلطة ،لتبد أ�
مرحلة جديدة يف حياة �شعوب القارة
الأم�ي�رك �ي��ة ،ق��وام �ه��ا إ�ع � ��ادة ال�ت��وزي��ع
العادل للرثوة على �شعوبها ،ومواجهة
الغطر�سة الأمربيالية الأمريكية.
ويف امل �� �س�ي�رة امل �ت �ج ��ددة ل�ه��وغ��و
ت�شافيز ،ف ��إن ك��ل ��ش��يء ي�شري �إىل
�أن � ��ه � �س �ي �م �� �ض��ي ق ��دم� �اً ب���س�ي��ا��س�ت��ه
الإ�شرتاكية البوليفارية ،و�سيحاول
تقوية الثورة ،وهو القائل �إن فوزه
يعني �أن الثورة �ستتعمق مع مرور
الزمن.

املحور الثاين :التالعب ،عرب عمالئها
و��ش��رك��ات�ه��ا امل �ت �ع��ددة اجل�ن���س�ي��ات ،ب�سعر
�صرف ال��ري��ال الإي ��راين ،حيث هبط من
ح��وايل  24000ري��ال مقابل ال ��دوالر �إىل
�أك�ث�ر م��ن  36000ري��ال م�ن��ذ �أ��س�ب��وع�ين،
يف حم ��اول ��ة ل�ت�خ��ري��ب ال �ن �ظ��ام امل�ع�ي���ش��ي
واالقت�صادي يف �إي��ران ،ال�سيما الطبقات
ال�صغرية ال�ت��ي حتت�ضن ال�ن�ظ��ام وت�شكل
خ��ط ال��دف��اع الأول ع�ن��ه ،وق��د ا�ستطاعت
احل �ك��وم��ة ال���س�ي�ط��رة ع�ل��ى ال��و� �ض��ع ،ورد
الريال �إىل حوايل  18500مقابل الدوالر.
امل�ح��ور ال�ث��ال��ث :الت�ضخيم الإع�لام��ي
لل��أح��داث ،وت�سليط الأ� �ض��واء ع�ل��ى ه��ذا
ال�ه�ب��وط يف ال��وق��ت ال ��ذي ت �ع��اين �أوروب� ��ا
و�أم�ي�رك ��ا م��ن ن�ف����س امل���ش�ك�ل��ة ،ف��االحت��اد
الأوروب� � � ��ي ي �ع��اين م ��ن م���ش�ك�ل��ة ال��دي��ون
والإفال�س وال�شلل االقت�صادي ،مبا يهدد
بزوال العملة املوحدة (اليورو) ،وكذلك يف
�أمريكا نف�سها ،حيث بلغ الدين ال�سيادي
الأم�ي��رك� ��ي ح � ��وايل  ٪100م ��ن الإن� �ت ��اج
ال �ق��وم��ي ،ف��دي��ون أ�م�ي�رك ��ا ب�ل�غ��ت ح��وايل
 1.32تريليون دوالر ،والعملة الأمريكية
(ال � ��دوالر) م �ه��ددة ب��االن�ه�ي��ار ،لأن وزارة
اخلزانة الأمريكية تطبع وت�ضخ من دون
تغطية ذهبية �أو اقت�صادية حقيقية ،ما
ع��دا ال��وق��ع امل�ع�ن��وي لأم�يرك��ا وال�ضغوط
ال �ت��ي مت��ار� �س �ه��ا ع �ل��ى ال� � ��دول الأخ� � ��رى،
ولغياب �سلة عمالت بديلة حتى الآن ،مع
�أن بان كي مون حذر من انهيار ال��دوالر،
و�أعلن �أنه ال ي�شكل �ضمانة يف امل�ستقبل.
لي�س خ��اف�ي�اً على أ�ح��د م��ا تتعر�ض له
�إيران من ح�صار اقت�صادي وحرب �شاملة
منذ انت�صار ال�ث��ورة ،لكنها انت�صرت على
احل�صار ،وحققت االكتفاء الذاتي لت�أمني
االح �ت �ي��اج��ات امل �ح �ل �ي��ة ،ول � ��ذا ف� � ��إن ه��ذه
اجل��ول��ة م��ن احل��رب اجل��دي��دة ،و�إن كانت
�ست�ؤثر على ال�ساحة الإي��ران�ي��ة وت�سببت
ببع�ض القلق والإزع ��اج ،ف�إنها ل��ن ت�شكل
نافذة لت�أجيج احلراك ال�شعبي لإ�سقاط �أو
�إقالق النظام لإلهائه عن م�ساندة حلفائه،
ف ��إي��ران تعر�ضت لأق�صى م��ا تتعر�ض له
ال�ي��وم ،ولديها م��ن ال��رك��ائ��ز االقت�صادية
امل�ت�ن��وع��ة وامل �ت �ع��ددة م��ا ي�ب�ق��ي اق�ت���ص��اده��ا
فوق اخلط الأحمر ،ويف اللحظة املنا�سبة
ت�ستطيع قلب الطاولة يف م�ضيق هرمز،
وقطع النفط عن م�ستورديه ،مما �سريفع
الأ�سعار ويعو�ض عليها ما خ�سرته ،لرتد
ال�صفعة لأمريكا وحلفائها وتابعيها ،ولن
تنجح �أمريكا يف يل ذراع ال�شعب الإيراين
املجاهد.
ال���ش�ع��ب الإي � ��راين ل��ن ي �ب��ادل ال�ك��رام��ة
والعزة برغيف خبز معجون بالذل ،ومن
ج� �رّب �أم�ي�رك��ا م ��رة ف�ل��ن ي�ع�ي��ده��ا ث��ان�ي��ة،
خ�صو�صاً �أن جتربة ال�شاه ومعاملة �أمريكا
له ما زالت يف �أذهان الإيرانيني ،ولن يكون
ال�شعب عبداً لأمريكا ،ولن يقدم لها �أكرث
مم��ا قدمه ال���ش��اه ،وم��ع ذل��ك تخلت عنه،
فم�صاحلها فوق كل اعتبار.
م�ع��رك��ة «ال ��ري �ـ ��ال» خ��ا� �س��رة ..و إ�ي � ��ران
منت�صرة.
www.alnnasib.com
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رأي
وتبقى شهباء العرب عصية منيعة
حظيت مدينة حلب باهتمام امل��ؤرخ�ين
وال �ب��اح �ث�ين ع�ب�ر ت��اري �خ �ه��ا ،و�أُ ّل� �ف ��ت ح��ول
ن�ش�أتها و�أ�صل ت�سميتها كتب عديدة ،تعددت
الآراء ح��ول ال�ن���ش��أة الأوىل مل��دي�ن��ة حلب،
�سنورد �أهمها:
ي�ق��ول اب��ن ال�ع��دمي� :إن «ب�ل��وك��و���ش» �أح��د
م�ل��وك آ���ش��ور ه��و ال��ذي بنى ح�ل��ب ،وي�ستند
يف ذل ��ك �إىل ال �ب�ي�روين يف ك �ت��اب ال�ق��ان��ون
للم�سعودي ،وما ي�ؤكد ذل��ك ،كتابة يونانية
على القنطرة التي على ب��اب �إنطاكية من
مدينة حلب تقول« :بناها �صاحب املو�صل»،
و�صاحب املو�صل هو «بلوكو�ش».
ي���ش�ير د« .ب�ي�ت���ش��وف» �إىل �أن العمالقة
هم الذين بنوا هذه املدينة ،وه��ذه الرواية
تدعم الرواية ال�سابقة ،لأن الذي نفذ �أمر
البناء ،هو حلب بن مهر؛ �أح��د بني اخلاب
بن مكيف من العمالقة وكان والياً من قِبل
«بلوكو�ش».
ينفرد ابن العربي بالقول� :إن الآثوريني
ه��م ال��ذي��ن ب�ن��وا حلب ب��أم��ر م��ن «بتحو�س»
م�ل��ك «�آث � ��ور» ،مي�ي��ل حم�م��د ك��رد ع�ل��ي �إىل
�أن احلثيني ه��م ب�ن��اة حلب بدليل الكتابة
«الهريوغليفية» املوجودة يف جامع القيقان،
ك��ذل��ك ف � ��إن ال �ط �ب��اخ ي �ق��ول� :إن احل�ث�ي�ين
متلكوا على �سورية ال�شمالية و�أب�ق��وا آ�ث��اراً
جليلة من ملكهم.
ي� �ق ��ول �أب � ��و ال �ن �� �ص��ر ي �ح �ي��ى ب ��ن ج��ري��ر
الطيب التكريتي الن�صراين� :إن «�سلوق�س»
ال�ي��ون��اين ج��دد بناء املدينة بعد تخريبها،
وه��و بنى القلعة على ال�ت��ل امل�شهور ،و أ�م��ر
اليهود �أن يرتددوا �إىل هذه املدينة للتجارة،
لذا �سميت مدينة الأحبار.
ينقل اب��ن ال �ع��دمي ع��ن بع�ض امل ��ؤرخ�ين
امل���س�ي�ح�ي�ين� :أن «ب�ط�ل�ي�م��و���س» اخ �ت��ار بناء
مدينة يكون فيها م��اء ،فبنى حلب ،وعني
فيها ابنته «�أ�شمونيت» ،لكن «�إنطياخو�س»
هدم حلب حتى ارحتل النا�س منها.
يعدد «�سوفاجيه» ثالث مراحل ح�ضارية
وثقافية مرت على حلب :احل�ضارة الغابرة
 احل�ضارة «الهيلين�ستية»  -الإ�سالم ،ويعيد«�سوفاجيه» �إىل املرحلة الثانية الن�صيب
الأوف��ى يف ت�شكيل املدينة ،لأنه يعد �أن هذا
العهد هو ال��ذي �أو�صل حلب �إىل الوظيفة
املدينية بجدارة.

ميكن �أن يبني معناها ،وهو املدينة اخل�صبة
والأر�ض املكتنزة الرتاب.
�أم��ا العالمة خ�ير ال��دي��ن الأ��س��دي فقد
ع��د �أن ل �ف��ظ ح �ل��ب ال �ق��دمي ه��و «ح �ل��ب»،
وبالتايل فاال�سم م�ؤلف من لفظتني هما
«ح��ل» و«ل��ب» ،ثم �أزي��ل الت�ضعيف لت�سهيل
اللفظ .و«ح��ل» تعني املحل ون��زول القوم،
�أما «لب» فتعني الت�ألب والتجمع والقلب.
الب��د م��ن الإ� �ش��ارة أ�خ�ي�راً �إىل �أن موقع
حلب يف طريق ال �غ��زوات ك��ان أ�ح��د �أ�سباب
ا�ستمرار ه��ذه املدينة ،وق��د أ�ك��د امل��ؤرخ��ون
�أهميتها اال�سرتاتيجية والتاريخية منذ
القدم.
ح�م��اكِ اهلل ي��ا حلب م��ن ك��ل ��س��وء ومنع
عنك كل �أذى� ،أنت ال�شهباء املنيعة الع�صية،
كنت وما زلت ،على �أعدائك كائناً من كانوا،
عجزت الأيام والليايل عن طي �صفحة من
�صفحات تاريخك املجيد يا حا�ضرة �سيف
الدولة احلمداين ،فلن يقدر عليك الإرهاب
وال الإره� ��اب � �ي� ��ون ،حم �م �ي��ة �أن � ��ت وم �� �ص��ان
تاريخك من الت�شويه.

من ق�ف��ازات حريرية ناعمة امللم�س ،مقبولة ال�شكل ،تبطن اخلبث
والدهاء� ،سموها «ا�ست�شراقاً»� ،إىل عائلة �أ�سطورية بفظاظتها ،و�صلفها،
وتر�ساناتها مرتافقة م��ع غياب ال ��وازع الأخ�لاق��ي والإن���س��اين ،ا�سمها
«العوملة» ،م�سرية نحو مئة عام.
انطلق اال�ست�شراق يف بداياته من خلفية التفوق� ،أو الفوقية بالأحرى،
زاعماً وج��ود ف��ارق �أ�سا�سيّ  ،وب��ون �شا�سع بني الطبيعتني �أو الذهنيتني،
ال�شرقية والغربية ،فحني يقف الإن���س��ان� ،أم��ام الكلمة املكتوبة ،وقفة
ذهول وذعر ،ال تنب�س له �شفة ،وال ميلك القدرة واجلر�أة على امتحانها
ومنازلتها فكرياً ،مكتفياً بحفظها دون مناق�شة ،وا�ستظهارها ببغائياً،
�أو حماكاة املراجع ،من غري ت�شريح وا�ستنباط وا�شتقاق� ،أو تكوين ر�أي
ذاتي� ،إمنا يكون بذلك يق�ضي ق�ضاء مربماً على ملكة التفكري النقدي
الإبداعي اخل�لاق ،معتمداً حراك وحركية �سواه ،لي�صبح هو ال�صدى،
بد ًال من ال�صوت ،وردّة الفعل بدل �أن يكون الفعل عينه..
تو�صيف ،بل حتليل جميل فيه من الدقة والبالغة ما فيه ،لكن ماذا
ع�ساه يبطن ،ومن �أي قناة يغمز ،و�أيّ الد�ساتري والقوانني والأنظمة
يق�صد؟
�إنه عملية ت�شويه لواقع ال�شرق وامل�شرقيني� ،إنه نتاج الفكر الغربي
املفطور بطبيعته على الرنج�سية والتعايل ،وبث ال�س ّم يف الد�سم ،ال�ساعي
يف ال��وق��ت عينه �إىل ت�شييد ��ص��رح بنيانه ال�ف�ك��ري املتميز «ب��اجل��دارة
وال�صدقية ،الراف�ض للتع�صب والعدائية» بح�سب زعمه ،كل ذلك لتدعيم
�أيديولوجية املتالئمة وم�صاحله ،وهو لن يعدم الو�سيلة �أو الو�سائل.
يف املقابل ،ال ي�سعنا �إال �أن نكون واقعيني وجديني ومو�ضوعيني ،ب�أن
هذا الغزو ما كان ليتمكن من اخرتاق جمتمعاتنا و�أوطاننا ومقد�ساتنا،
وحتقيق �أغرا�ضه و�أه��داف��ه وغاياته ،ل��وال بع�ض اخل��واء الثقايف الذي
يلف بيئتنا وحوا�ضرنا ..فحيثما توجد ثقافة فاعلة متحركة تتعامل
مع م�شكالت ع�صرها ،وحتدياته ،وتطوراته ،بنجاح معقول ،وتتفاعل مع
ق�ضاياها الوطنية ،الفكرية والعلمية وال�سيا�سية واالجتماعية واملطلبية،
ب�صورة خالقة ..ينكم�ش ت�أثري الغزو الثقايف ،وتنح�سر مفاعيله..
ه��ذا ال �غ��زو ..م��ا ع��اد ليقت�صر على و��س��ائ��ل الإع�ل�ام واالت���ص��ال وما
يحمالنه من عدمية �سلوكية و�أخالقية ومناقبية ..وال على الإع�لان
امل�سيء للحياء العام ،الذي «�سلّع» ج�سد املر�أة ،وخد�ش النظر ،بل هو �شيء
�أهم و�أخطر ،هو �ضرب وحدتنا احلياتية ،ال بل �ضربنا يف علة وجودنا.
فال�شرق الأو��س��ط اجل��دي��د ال��ذي ي�ؤ�سَّ �س ل��ه على م�ستوى التطبيع
واملثاقفة ،و�صو ًال �إىل الأح�لاف الع�سكرية ،ما بني ال�صهيونية وبع�ض
امل�ستعربة وامللحقني بقاطرة الغرب من حكام و�أنظمة يف هذا ال�شرق،
ك�شف الأهداف اال�ستعمارية والأطماع واملقا�صد ال�سيا�سية والع�سكرية
لهذا الغرب الالهث خلف خدمة الر�أ�سمالية ،التي تغالب القدر ..فهي
يف �صراع بقاء �أو فناء.
نحن ال منلك �سوى الت�سا�ؤل ،متى يتنبّه العرب �إىل واقعهم املزري
هذا؟

حممد �أمني ال�ضناوي

نبيه الأعور

قلعة حلب

ي�صف خري الدين الأ�سدي جوف املغاور
يف ح�ل��ب ،وك��ان ق��د ن��زل �إل�ي�ه��ا وج��ال فيها،
ويقول� :إن املغاور يف حلب هي املوقع الأول
ل�سكنى الإن�سان ،لي�ؤكد �أنها من �أقدم مدن
العامل.
�أم ��ا بالن�سبة �إىل ا��س�م�ه��ا ،ف�ق��د اق�ترن
ا�سمها بال�شهباء لأن �ه��ا ك��ان��ت منيعة عن
ال� �غ ��زاة ،ف�ك�ل�م��ة ال���ش�ه�ب��اء ت�ع�ن��ي ال�ك�ت��ائ��ب
العظيمة الكثرية ال�سالح.
وي �ق��ول اب ��ن �� �ش ��داد� :إن ح �ل��ب و��ص�ف��ت
بال�شهباء لأن ح�ج��ارت�ه��ا كل�سية بي�ضاء،
ف��ال���ش�ه��ب :ه��و ال�ب�ي��ا���ض ي���ص��دع��ه � �س��واد،
و�سمى املطارنة امل�سيحيون حلب «باروا»� ،أما
اليهود ف�أطلقوا عليها ا�سم «متا حم�سيا»،
وهذا يعني مدينة ملج أ� اهلل ،وينقل الطباخ
عن الدر املنتخب� :أن ال�صابئة �سموا حلب
«مابوغ» ،لكن الأبحاث دح�ضت هذا الر�أي.
�أم� � ��ا �أ� � �ص ��ل ك �ل �م��ة ح �ل��ب ف �ي��رى الأب
«�أن�ستان�س الكرملي»� :أن �أ�صل كلمة (ح ل
ب) هو (ل ب) باعتبار �أن جميع الألفاظ
الثالثية ال�سامية هي ثنائية الرتكيب يف
�أ�صلها الأول ،وبالعودة �إىل �أ�صلها الثنائي
«ل��ب» وااله �ت��داء مبعنى ال�ل��ب يف العربية

أ�ت�ع�ج��ب مم��ن ال ي�ستفزّهم ت�ع�ثر ق�ط��اع اخل��دم��ات
العامة وتدهورها يف بع�ض البلدان الفقرية ،فرتاهم
يتعاي�شون م��ع انقطاع التيار الكهربائي ،ون��درة مياه
اخلدمة وال�شفه ،وتراكم القمامة يف زوايا الأحياء وعلى
الطرقات الرئي�سية ،وك��أن امل�س�ألة هي �إح��دى م�صائب
الدنيا� ،أو قدر ال ميكن رده ،بل حتى ال يُ�س�أل �أ�صحاب
ال�ش�أن اللطف فيه.
بالأم�س ،م��نَّ الرئي�س امل�صري حممد مر�سي على
مواطنيه ب ��أن حكومته جمعت �أط�ن��ان�اً م��ن النفايات،
ونظفت بع�ض ��ش��وارع امل��دن الهامة ،ويف تون�س� ،سقط
الع�شرات جرحى يف مواجهة م��ع ال�شرطة ،احتجاجاً
على إ�ح�ي��اء «م�ك��ب» للقمامة ،ك��ان الأه ��ايل ق��د �أزال��وه
بعد �أن �أزعجتهم رائحته الكريهة ،وتهدّد احلي بانت�شار
الأوبئة والأمرا�ض.

من االستشراق إلى العولمة

ويف لبنان ،تبتز ال�شركات اخلا�صة الأم��وال العامة ال�سيا�سية والأمنية؟ و�إذا كانت الفو�ضى هي التي ت�سبب
«م �ك��اف ��أة» ل�ه��ا ع�ل��ى م�ع��اجل��ة ال �ن �ف��اي��ات ،فت�صنّعها يف الأعطال ،فلماذا ال تعود الأم��ور �إىل �سابق عهدها بعد
م�ع��ام�ل�ه��ا ،وت�ن�ت��ج الأ� �س �م��دة ال�ع���ض��وي��ة ،وت�ع�ي��د ت��دوي��ر انفراج الأو�ضاع العامة؟ �إن من �أب�سط حقوق املواطنة
م��واده��ا غ�ي�ر ال�ع���ض��وي��ة ،ف�ت�ج�ن��ي الأرب � ��اح اخل�ي��ال�ي��ة� ،أن ت�ؤمن اخل��دم��ات العامة ما دام املواطنون يدفعون
ث��م ت�ترك خلفها ج�ب��ا ًال م��ن القمامة ،فتلوث الأن�ه��ار ال�ضرائب وفواتري الكهرباء واملاء وما �إىل ذلك ،وما دام
امل��دراء وموظفو القطاع العام ،ون��واب الأم��ة ووزرا�ؤه��ا
وال�شواطئ ،وت�صبح الق�صة مثل حكاية �إبريق الزيت.
واملالحظ �أن مثل هذه امل�شاكل ال ت�ستع�صي على احلل ،يتقا�ضون رواتبهم «اخليالية» بال انقطاع.
�إال يف البلدان التي تدخل يف �أزمة �سيا�سية� ،أو ت�شهد حرباً
�أ�سئلة تبدو بديهية ،ولكن حني يجتهد امل�س�ؤولون
�أهلية� ،أو تهب عليها ن�سائم «الربيع العربي» ،فتنتهي للإجابة عليها ،تطفو �إىل ال�سطح ال�صعوبات التقنية
الأزم � ��ات� ،أو ت �ك��اد ،وت�ت��وق��ف احل ��روب الأه �ل �ي��ة ،وي��زه��ر ح�ي�ن�اً ،وع��دم ت��وف��ر امل���ص��ادر امل��ال�ي��ة حيناً آ�خ ��ر ،ويف كل
«الربيع» براعم �سلطات جديدة و«ث��وري��ة» على النمط الأح �ي��ان ،نكت�شف �أن املماحكات ال�سيا�سية ،ومزاجية
الأمريكي املتمدن ،ولكن �أزمة اخلدمات العامة تظل على النكايات ب�ين املت�سلطني ،والتقاتل حتى ك�سر العظم
حالها ،بل تزداد �سوءاً وتفاقماً مع مرور الوقت.
لتقا�سم فتات ما تبقى من خريات الوطن ،كلها عوائق
ف�م��ا ه��و ��س��ر ارت �ب ��اط ت��ده��ور اخل ��دم ��ات ب��امل���ش��اك��ل حقيقية �أمام تقدمي اخلدمة املعنية.

لكن هذه املظاهر ال�سلبية والعبثية ال تف�سر وحدها
�سبب امل�شكلة ،لأن من م�صلحة املتنفذ �أن ي�شبع ج�شعه
ب�ت�ق��دمي امل��زي��د م��ن اخل��دم��ات ح�ت��ى ت��زي��د ح�صته من
النهب� ،إذاً ال بد من وجود قوة جامعة ت�شجع املماحكات
والنكايات والت�سابق على الف�ضالت ،قوة من م�صلحتها
وم��ن مهامها �أن تغرق املواطنني يف حالة م��ن الي�أ�س
والب�ؤ�س وعدم الإطمئنان اىل امل�ستقبل.
ل�ق��د تقل�صت مطالبنا املعي�شية �إىل احل��د الأدن ��ى
لعي�ش الكفاف ،فبات جهادنا الأكرب والأ�صغر حم�صوراً
يف ت ��أم�ين حقنا الطبيعي يف احل���ص��ول ع�ل��ى خ��دم��ات
الكهرباء وامل��اء ونظافة البيئة املحيطة بنا ،و�أ�صبحت
وع��ود ال�سيا�سيني وامل�س�ؤولني ب�إحيائها ،مرتبطة ب�أن
«نتزلمّ » لهم ولأحزابهم� ،أو نتملقهم ونعيد انتخابهم
ك�أنا مل نتعلم �شيئاً من ما�ضيهم الأ�سود.
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المرفأ لخدمة المدينة والمدينة لخدمة شركة المرفأ
ال
مل تبا�شر ال�شركة الفرن�سية عملها فع ً
�إال ��س�ن��ة  ،1893ف��ات �خ��ذت ك��ل م��ا ك��ان��ت ت��راه
منا�سباً مل�صاحلها ،مما �أدى �إىل تذمر الأه��ايل
واعرتا�ضهم على بع�ض �أعمالها ،فقد ح�صل �أن
بعثت ال�شركة عمالها يف ني�سان  1894جلرف
ق�سم من جبانة اخل��ارج��ة  -خلف الريفويل -
من جهتها ال�شمالية ،فات�صل خرب هذا االعتداء
مبفتي امل��دي�ن��ة يف حينه ال�شيخ ع�ب��د البا�سط
ف��اخ��وري ،وراج��ع ال��وايل عبد اخلالق ن�صوحي
بك بذلك ،ف�أ�صدر ه��ذا الأخ�ير ق��راراً بت�أليف
جل �ن��ة م��ن امل �ف �ت��ي واحل � ��اج و إ�ب ��راه� �ي ��م أ�ف �ن��دي
الطيارة  -من �أع�ضاء املجل�س البلدي  -واحلاج
عبد اللطيف �أفندي حماده حما�سبه يف الأوقاف
 ومهند�س الوالية ومهند�س البلدية ،للنظربعمل ال�شركة ،وبعد الك�شف �أ�صدر الوايل �أمره
مبنع التعدي امل�شار إ�ل�ي��ه ،وق��د ن�ش�أت يف حينه
م�ع��رك��ة �صحفية ��ض��د أ�ع �م��ال ال���ش��رك��ة ،ق��اده��ا
ال�شيخ عبد ال�ق��ادر ال�ق�ب��اين؛ �صاحب «ث�م��رات
ال �ف �ن��ون» ��ض��د ج��ري��دة «ال �ب �� �ش�ير» ال �ت��ي ك��ان��ت

منا�صرة لل�شركة� ،إذ �أ�شار القباين �إىل �أن �شركة
املرف أ� كانت تقيم �سقيفة معقودة بالأحجار فوق
البحر ،وف��وق ال�سقيفة امل��ذك��ورة دائ��رة �شركة
املرف�أ ،بحيث ميكن للزوارق والفلك �أن تدخل
�ضمن ال�سقيفة امل�شار �إليها ،و�أن لها م�صعداً من
�ضمن ال��دائ��رة امل��ذك��ورة ،و�أ��ش��ار �إىل ع��دم جواز
�إخراج �أغرا�ض ال�شركة �إال من �ضمن اجلمرك،
أ�ث ��ر ذل ��ك خ��ف ال �ك �ث�يرون مل���ش��اه��دة ال�سقيفة
املذكورة ،فتبني �أنها مبنية على �شكل مغارة فوق
البحر يعلوها ق�سم من بناية �إدارة ال�شركة.
�شركة املرف�أ ومن�شار ال�صقالة:
ك��ان االع�ت�ق��اد عند الأه�ل��ي �أن �شركة امل��رف��أ
�ست�أتي ب��اخل�ير العميم ،فلما ب ��د�أت مبمار�سة
عملها ،ب��د�أت ال�شكوى من ال�شركة وم�أموريها
وت�ع��دي�ه��م احل� ��دود يف ا��س�ت�ي�ف��اء ال��ر� �س��وم ف��وق
املقرر لها مبوجب التعرفة ،فقد �ألزمت ال�شركة
ال�ت�ج��ار ب��دف��ع  45ق��ر��ش�اً ع�ل��ى ��ص�ن��دوق �ضمنه

ع�ل��ب م��ن ال� ��ورق  -ال �ك��رت��ون  -وزن ��ه مب��ا فيه
حمولته � 78أق��ة (ح��وايل  100كلغ) دون �إن��زال
وزن ال�صناديق ،يف حني �أن �إدارة اجلمرك كانت
ت�ستويف ر�سوم الأ�شياء دون الأخ�شاب والكرتون.
ك�م��ا اح �ت �ك��رت ال���ش��رك��ة �أرب � ��اح ال�ت�ح�م�ي��ل يف
جمرك بريوت فجنت �أرباحاً طائلة ،فا�ضطرت
احلكومة �سنة  1894ب�ضغط ال��وايل �إىل منعها
من ذلك ،وكانت ال�شركة قد �سمّت هذا االحتكار
«ت��دب�ير ال�ب���ض��اع��ة» ،وت�ع�ن��ي حتميل الب�ضاعة
ا�ستالمها م��ن الأر� �ص �ف��ة وت�سليمها ع�ن��د ب��اب
اجلمرك وبالعك�س ،وك��ان عر�ض ح��ال الأه��ايل
يت�ضمن �أن ��ه ل�ي����س ل�ه��م ك���س��ب م��ن زراع� ��ة �أو
�صناعة ،بل معا�شهم الوحيد �إمنا هو من مزاولة
الأعمال التجارية ،وقد ب��د أ� االقت�صاد ي�ضعف
م�ن��ذ �أن ك�ث�رت ال��ر� �س��وم ع�ل��ى � �ص��ادرات ال�سلع
و�أخذت التجارة بالت�أخر وحتولت الأ�شغال �إىل
غريها من الأ�شكال.
ومن جهة ثانية ،ف�إن �شركة املرف�أ قررت �أن
ال تقب�ض يف �صناديقها الريال املجيدي بقيمة

 18.50قر�شاً ،يف حني �أن الدوائر الر�سمية كانت
تقب�ضه بقيمة  19قر�شاً.
و�أك�ث�ر م��ن ذل��ك ،ف ��إن ال�شركة وم��ن ورائها
ج��ري��دة «ال �ب �� �ش�ير» ،ك��ان��ت ت�ط��ال��ب ب �ل��زوم فتح
ط��ري��ق م��ن ال��دب��اغ��ة �إىل ال �ب��رج ،يف ح�ي�ن �أن
ا أله��ايل كانوا يطالبون بفتح ال�شارع اجلديد
�أي طريق الف�شخة � -شارع ويغان  -وقد �أر�سل
«�شارل ردرر»؛ مدير عام �شركة املرف�أ والليمان
واحلوا�صل العثمانية ،ر�سالة تو�ضح �أن ال�شركة
لي�ست متعهدة �شفاهاً وال خطاً جت��اه البلدية
ب �� �ش��يء ألج � ��ل ع �م��ل ط ��رق ��ات ،و أ�ن� � ��ه م�ف��و���ض
ب��امل���س��اع��دة ع�ن��دم��ا ت�ف�ت��ح ال �ط��ري��ق م��ن ��س��راي
احلكومة �إىل امل��رف ��أ ،ف��رد ال�شيخ القباين ب��أن
املجل�س البلدي كان تداول بلزوم فتح طريقني
ومل يكن الطريق التي أ���ش��ار �إليها امل��دي��ر من
�ضمنها.
عن «بريوتنا»

�أحمد

فــي ذكــرى حـــرب تـشــريـــــن

حمدان يقدم درع الوفاء إلى أبطال الجيشين المصري والسوري
�إح �ي��ا ًء ل��ذك��رى ح��رب اك�ت��وب��ر ،وحت��ت
ع�ن��وان «ح��رب ت�شرين القومية - 1973
 ..2012الأبعاد اال�سرتاتيجية والوقائع
ال�ع���س�ك��ري��ة وال���س�ي��ا��س�ي��ة» ،ن�ظ�م��ت حركة
النا�صريني امل�ستقلني  -امل��راب�ط��ون لقاء
ج �م��اه��ري �اً يف ق���ص��ر الأون �ي �� �س �ك��و�� ،ش��ارك
ف �ي��ه ن� ��واب ووزراء ح��ال �ي��ون و� �س��اب �ق��ون،
ومم �ث �ل��ون ع��ن ال �ع��دي��د م��ن ال�سيا�سيني
وال� ��� �س� �ف ��راء وق � � ��ادة الأح � � � � ��زاب ،و� �س �ف�ير
اجلمهورية العربية ال�سورية علي عبد
الكرمي علي ،وامل�ست�شار ال�سيا�سي ل�سفارة
ج�م�ه��وري��ة م�صر ال�ع��رب�ي��ة ،و��س�ف�ير دول��ة
فل�سطني ا أل��س�ت��اذ �أ� �ش��رف دب ��ور ،وامللحق
الثقايف يف �سفارة اجلمهورية الإ�سالمية
الإي��ران �ي��ة ال���س�ي��د حم�م��د ح���س�ين رئي�س
زاده ،ومم �ث �ل��ون ع��ن ا ألح� � ��زاب وال �ق��وى
الوطنية والإ�سالمية اللبنانية ،والف�صائل ال �ف��ري��ق ب���ش��ار الأ� �س��د واجل �ي ����ش ال�ع��رب��ي
واملنظمات الفل�سطينية ،وق��وى التحالف ال�سوري ،و�شعب �سورية احلبيب ،كما قدّم
الفل�سطينية.
درع ال��وف��اء �إىل رج��ال ال�ع��روب��ة وال�ع�ب��ور
أ�م�ين الهيئة القيادية يف املرابطون؛ �إىل الأبطال يف القوات امل�سلحة امل�صرية،
العميد م�صطفى ح �م��دان ،ق��ال يف كلمة وت���س�ل�م��ه امل���س�ت���ش��ار ال���س�ي��ا��س��ي ل���س�ف��ارة
�أل�ق��اه��ا :ي�شرفنا نحن «امل��راب �ط��ون» �أننا جمهورية م�صر العربية؛ د .خالد �أني�س.
ق��ات�ل�ن��ا وا��س�ت���ش�ه��دن��ا �إىل ج��ان��ب �أب �ط��ال
�أما النائب ال�سابق �إيلي الفرزيل فقال:
اجلي�ش العربي ال�سوري يف بريوت يف العام لقد ت�ع��ودن��ا �أن ننظم الق�صائد احتفا ًال
 ،82دفاعاً عن الثورة الفل�سطينية ،ودفاعاً ب�ح��رب ت���ش��ري��ن� ،إال �أن�ن��ا ن��رى �أن��ه ل��زام�اً
ع��ن � �ش��رف ال �ع��روب��ة يف ��س�ي��دة ال�ع��وا��ص��م علينا مبو�ضوعية �أن نقر�أ ح��رب ت�شرين
ب�ي�روت العربية ،فبا�سم القاب�ضني على يف ��س�ي��اق علمي م��و��ض��وع��ي للمخططات
جمر العروبة يف لبنان أ�ق��دم درع الوفاء ال�صهيونية التي ت�ستهدف هذه الأمة منذ
�إىل حماة الديار العربية ،و�أنتم يا �سعادة بد�أ امل�ؤامرة ال�صهيونية حتى يومنا هذا.
ال���س�ف�ير امل �ق��اوم ع�ل��ي ع�ب��د ال �ك��رمي علي
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ال �ع �م �ي��د ول �ي ��د ف��رح��ات
خري من ميثل �إباء وعزة وكرامة الرئي�س حتدث عن املعركة الع�سكرية على اجلبهة

مقدمة احل�ضور

امل�صرية يف ت�شرين  ،73وق��ال� 39 :سنة
م�ضت على ه��ذه احل��رب ،وم��ا ت��زال حية
يف ال��ذاك��رة الع�سكرية �أن �ه��ا ح��رب م�صر
و��س��وري��ة ،وح ��رب ال�ع��رب ج�م�ي�ع�اً ،ومهما
حاول العدو وحلفا�ؤه �أن ين�سونا �أجمادنا،
�ستظل ح��رب ت�شرين ن�برا��س�اً لأجيالنا.
وخ �ل ����ص ال�ع�م�ي��د ف��رح��ات �إىل �أن ح��رب
ت�شرين ك��ان��ت تتميز بال�سرية املطلقة،
وخ��داع ال�ضباط امل�صريني بت�سريح عدد
م��ن الع�سكريني امل���ص��ري�ين ق�ب��ل احل��رب
بثالثة �أ�سابيع ،ما يوحي للمراقب �أن ال
ن�ي��ة مل�صر ب�شن ح ��رب ،و�إال مل ��اذا �سرحت
الع�سكريني! ويف اخلتام قال فرحات� :إنها
ح��رب أ�ث�ب��ت فيها اجلي�ش امل�صري كفاءة
وبراعة وت�ضحية وت�صميماً �أذهل العامل،

ومعه ال�شعب امل�صري ال��ذي ك��ان يطالب
بهذه احل��رب م��ن �أج��ل كرامته ،ولبى له
جي�شه الطلب ،لكن م��ع الأ��س��ف ال�شديد
مل ي�ك��ن ال �ق��رار ال�سيا�سي ع�ل��ى م�ستوى
الت�ضحيات وال الآم ��ال ،و�أق �ل��ه م��ا حدث
يف الثغرة ،وم��ا ت�لاه بعد احل��رب من �أداء
�سيا�سي �أغ��رق م�صر وال�ع��رب يف متاهات
�أو�صلتنا اىل ه��ذه احل��ال��ة التعي�سة التي
نعي�شها اليوم.
ب � ��دوره ق ��ال ال�ع�م�ي��د ول �ي��د زي �ت��وين:
�أخذ عبور قناة ال�سوي�س يف حرب ت�شرين
التحريرية �إعالمياً حقه كحدث عظيم،
�إال �أن عبوراً �آخ��ر كان يتزامن مع العبور
الأول ع�ل��ى اجل�ب�ه��ة ال���س��وري��ة ،ه��و عبور
الإرادة �إىل م ��واق ��ع ال� �ع ��زة وال �ك��رام��ة

جل�ي����ش ��س��طّ ��ر �أروع امل�ل�اح��م ال�ب�ط��ول�ي��ة
يف ال �ت��اري��خ ال�ع���س�ك��ري احل��دي��ث .وت��اب��ع:
ع �ل��ى اجل �ب �ه��ة ال �� �س��وري��ة أ�خ � ��ذ اجل�ي����ش
ال�سوري مواقعه على ن�سقني واحتياط،
وع�ل��ى ال�سفح ال���ش��رق��ي م��ن ج�ب��ل ال�شيخ
تتمركز ق��وات ال�ع��دو اال��س��رائ�ي�ل��ي .ومن
ثم �شرح العميد زيتوين تفا�صيل احلرب
وال �ع �م �ل �ي��ات ال�ع���س�ك��ري��ة وال��وق��ائ��ع ال�ت��ي
ج��رت بني اجلي�ش العربي ال�سوري وبني
ال�ع��دو «الإ��س��رائ�ي�ل��ي» ،وت�ط��رق �إىل بع�ض
اال��س�ت�ن�ت��اج��ات م��ن احل ��رب ع�ل��ى اجلبهة
ال�سورية� ،أهمها ك��ان الإرادة املبنية على
�أ�س�س عقائدية ،وا�ستخدام �أ�سلحة يف حرب
وا�سعة مل جترَّب من قبل �إىل على امل�ستوى
ال�ن�ظ��ري ،وم�ن��ع « إ�� �س��رائ �ي��ل» م��ن تطبيق
نظرية القتال على اجلبهة الداخلية ،من
خ�ل�ال ال�ه�ج��وم ع�ل��ى ج�ب�ه�ت�ين ،و��س�ق��وط
مبد أ� الدفاع ال�ساكن والتحول �إىل الدفاع
امل�ت�ح��رك ،و�إج �ب��ار « إ�� �س��رائ �ي��ل» ع�ل��ى أ�خ��د
و�ضعية ال��دف��اع اال��س�ترات�ي�ج��ي ب��د ًال من
الهجوم اال�سرتاتيجي.
ويف اخلتام ر�أى زيتوين �أن ما يحدث
يف �سورية ال�ي��وم لي�س �إال حم��اول��ة لك�سر
ه��ذه الإرادة م��ن ج��دي��د ،و إ�ع� ��ادة ع�ق��ارب
ال�ساعة �إىل الوراء ،م�شرياً �إىل �أن اللحمة
بني القيادة واجلي�ش وال�شعب �ست�ستعيد
ع ّز حرب ت�شرين وكرامة جي�ش ت�شرين.
ويف اخل �ت��ام ق � �دّم ال�ع�م�ي��د م�صطفى
ح �م ��دان درع ال ��وف ��اء �إىل ح �م��اة ال��دي��ار
العربية ،ت�سلمه ال�سفري علي عبد الكرمي
علي.
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ثقافة

الوحدة اإلسالمية في منطلقاتها القرآنية
احلمد هلل رب العاملني ،و�أف�ضل ال�صالة
و�أمت الت�سليم على �سيدنا حممد وعلى �آله
و�أ�صحابه والتابعني لهم ب�إح�سان اىل يوم
الدين.
�أم � ��ا ب �ع��د :ف��ال���س�ي��د رئ �ي ����س اجل�ل���س��ة
امل �ح�ت�رم ،ال�ع�ل�م��اء وامل �ف �ك��رون واحل���ض��ور
ال � �ك ��رمي :ال �� �س�ل�ام ع �ل �ي �ك��م ورح� �م ��ة اهلل
وبركاته.
التوحيد
التوحيد هو مفهوم عقدي يعني �إفراد
املعبود بالعبادة و�إثبات ذات و�صفات و�أفعال
ل ��ه ،غ�ي�ر م���ش�ب�ه��ة وال م�ع�ط�ل��ة ،ق ��ال اهلل
تعاىل} :لي�س كمثله �شيء وه��و ال�سّ ميع
ال�ب���ص�ير{ ،وه ��و الإمي � ��ان ب � أ�ن��ه ال��واح��د،
وه� ��و م �� �ص��در مت��ا� �س��ك ال �ع �ل��م ووح ��دت ��ه
وح��رك�ت��ه وغ��اي�ت��ه وم��رج�ع�ي�ت��ه ال�ن�ه��ائ�ي��ة،
وركيزته الأ�سا�سية ،وهو خالق الب�شر الذي
ي�ح��اك�م�ه��م ومي�ن�ح�ه��م امل �ع �ن��ى ،وي ��زوّده ��م
بالغاية ،لكنه مع هذا الفارق لهم ال يحل
فيهم �أو يف �أي من خملوقاته ،وال يتوحد
معهم ،وهو ما يعني �أن النظم التوحيدية
تولد ثنائية �أ�سا�سية تبد�أ بثنائية اخلالق
وامل�خ�ل��وق ال�ت��ي ي�ت�ردد ��ص��داه��ا يف ثنائية
الإن �� �س��ان وال�ط�ب�ي�ع��ة ،ث��م ك��ل ال�ث�ن��ائ�ي��ات
ا ألخ��رى يف ال�ك��ون .فالعقائد التوحيدية
ال ت�سقط يف ال��واح��دي��ة ،لكنها يف كليتها
وتفاعلها تولد املعنى الذي ميكن الو�صول
�إليه من خالل االجتهاد.
ال�ت�ج��رب��ة الإن���س��ان�ي��ة جت��رب��ة حركية،
وال�ت��وا��ص��ل ب�ين الإن���س��ان و�أخ�ي��ه الإن�سان
ي� ��أخ ��ذ � �ش �ك�ل�اً ح �ل ��زون �ي �اً ،رغ� ��م ال �� �ش �ع��ور
ب��االن �ت �م��اء �إىل م�ن�ط�ق��ة �أو ع ��رق �أو لغة
�أو غ�ير ذل ��ك ..ف� ��إذا ك��ان اجل ��ذر للوحدة
والتوحيد واح��د ،ف�إن معنى التوحيد ورد
يف �إفراد اهلل عز وجل بالربوبية والألوهية
ال معبود بحق �إال هو واملعنى وا�ضح فوحده
توحيداً ،فهو واح��د وذل��ك ب�إجماع القوى
العقلية والنف�سية والروحية والذهنية يف
اليقني بواحدية اهلل والإميان به وحده ال
�شريك له� ،سواء كان مادياً �أو معنوياً.
أ�م��ا الوحدة فهي �شيء اندماجي ،و�إن
كان فيها داللة على التفرد ،فهي :م�شروع

توليفي للجمع بني ال�شعوب الإ�سالمية،
وال �شك �أن التوحد �سعي لفعل ال��وح��دة
ب �ت ��أث�ي�ر وان �ف �ع��ال وق � ��وة ،وم ��ن ه �ن��ا ك��ان
لا يحتاج �إىل منهج و�آل�ي��ات،
التوحد ع�م� ً
يف حني �أن الوحدة لها وجود يف الأ�سا�س،
ومب��ا �أن امل�سلمني ه��م بحاجة �إىل إ�ع��ادة
الوحدة بينهم ،ف�إن عملية التوحيد �شملت
ف ��رزاً ذه�ن�ي�اً لت�صفية ال�ع�ق��ل م��ن �شراكة
الأف �ك ��ار ا ألخ � ��رى ،وب��ال �ت��ايل ف� ��إن العمل
ع�ل��ى ت��ر��س�ي��خ ف�ك��ر ال��وح��دة ج�ع�ل��ه حم��ور
ال�سلوك العام ،كما هو احلال بالن�سبة �إىل
الإمي ��ان ،فامل�س�ألة حت�ت��اج �إىل ب�ي��ان ودال
ودليل ي�ستطيع من خالل دعاة الوحدة �أن
يحققوا فعل التوحيد.
حقيقة الوحدة
الأم � ��ة الإ� �س�ل�ام �ي��ة ح�ق�ي�ق��ة ال وه ��م،
وقابليتها ل�ل��وح��دة ي�ق��رره منطق الدين
وم �ن �ط��ق ال� �ت ��اري ��خ وم �ن �ط��ق اجل �غ��راف �ي��ا
وم� �ن� �ط ��ق ال � ��واق � ��ع وم� �ن� �ط ��ق الآخ� ��ري� ��ن
ب��اجت��اه�ه��ا ،وم�ن�ط��ق امل�صلحة امل���ش�ترك��ة،
والفقه هو ال��ذي يقود ال��دورة احل�ضارية
�م��ة ،وي���ض�ب��ط �إي�ق��اع�ه��ا ع�ل��ى م��وازي��ن
لل� أ
الكتاب وال�سنة ،ويقرتح احللول مل�شكالتها
يف �ضوء أ�ح�ك��ام ال�شرع امل�ق��ررة مهنياً مبا
قرره علماء الأمة ب�أن الفتوى لعلها تتغري
بتغري ال��زم��ان وامل�ك��ان وال�ع��رف واحل��ال..
ف�م���ش��روع ال ��وح ��دة وال �ع �م��ل ل�ه��ا ي�ع�ترف
بالواقع ويعرفه ،لكن ال ي�ست�سلم ل��ه بل
يعمل على التطوير والتغيري وفقاً لأهداف
امل���ش��روع ال��وح��دوي ،وه��و ام�ت��داد مل��ا ن��ادى
ب��ه الأف �غ��اين وال�ك��واك�ب��ي وحم�م��د ع�ب��ده،
وغ�يره��م م��ن دع��اة اجل��ام�ع��ة الإ��س�لام�ي��ة
قبل قرنني من الزمن ،ويف �أواخ��ر القرن
املا�ضي حوّل الإم��ام اخلميني (رحمه اهلل
تعاىل) الفكر الوحدوي �إىل ممار�سة بعد
جناح الثورة ،وتطورت الفكرة يف عهد �آية
اهلل العظمى ال�سيد اخلامنئي (دام اهلل
ظله) قدر التجاوب والتعاون معها.
�أع � ��ود �إىل ع �ن ��وان ب �ح �ث��ي« :ال ��وح ��دة
الإ� �س�لام �ي��ة يف م�ن�ط�ل�ق��ات�ه��ا ال �ق��ر�آن �ي��ة»،
ح �ي��ث ن �ه��ى اهلل � �س �ب �ح��ان��ه وت � �ع ��اىل ع��ن
ال �ف��رق��ة وامل� � ��زق ،ف �ق��ال � �س �ب �ح��ان��ه} :وال

من أجل صحوة تحقق التغيير

تكونوا كالّذين تفرّقوا واختلفوا من بعد
م��ا ج��اءه��م ال�ب� ّي�ن��ات و�أول �ئ��ك ل�ه��م ع��ذاب
عظيم{ ،ومبد�أ الوحدة من خالل وحدة
الأنبياء عليهم ال�صالة وال�سالم }ال نفرّق
بني �أحد من ر�سله{ ،فهي عالمة على �أنه
الدين الرباين بوحدة الدين ولو اختلفت
ال�شرائع ،والآي��ة اجلامعة الآم��رة الناهية
ع��ن التفرقة ق��ول��ه ت�ع��اىل} :واعت�صموا
ب�ح�ب��ل اللهّ ج�م�ي�ع�اً وال ت �ف � ّرق��وا واذك� ��روا
نعمة اهلل عليكم �إذ كنتم �أع��داء ف�ألّف بني

�صدر عن دار املحجّ ة البي�ضاء كتاب من «�أجل �صحوة حتقق التغيري» ،للكاتب رميون مي�شال
هنود ،يتحدث فيه ب�شكل عام عن الكوارث التي حلقت بلبنان ،جراء �سيطرة الطائفية واملذهبية
واملناطقية على مداميكه منذ حقبة الإمارتني املعنية وال�شهابية ،مروراً ب�أحداث  1840و1860
ومرحلتي املت�صرفية والقائمقاميتني ،حتى والدة دولة لبنان الكبري ،وحتقيق اال�ستقالل عام
 ،1943و�صو ًال �إىل �أحداث العام  ،1958والتي مهّدت النفجار احلرب الأهلية عام  ،1975ومرحلة
ما بعد العام .2005
ويتحدث الكاتب عن موقفه من الأحداث الدموية يف �سورية ،و�أ�سباب اندالعها ،م�ؤكداً �أن
املقاومة �ستعود �إىل حلّتها التعددية ،و�ستبقى م�سلّحة حتى لو ان�سحبت «�إ�سرائيل» من مزارع �شبعا والقرى ال�سبع.
ويف الق�سم الثاين من الكتاب يتحدث الكاتب عن معاناة الوطن من الأو�ضاع املعي�شية ال�صعبة ،ومن البطالة وغياب فر�ص
العمل ،داعياً املواطن للتغلب على �صمته واالنتفا�ض ال�سرتجاع لقمة عي�شه املخطوفة وامل�أ�سورة يف زنازين الف�ساد والإف�ساد.

قلوبكم ف�أ�صبحتم بنعمته �إخوانا{ ،فبهذه
الآي ��ة ال�ك��رمي��ة ي��دع��و اهلل ت�ب��ارك وتعاىل
�إىل جوهر العقيدة التي تتمثل يف االحتاد
على طريق اهلل القومي ،واعترب االعت�صام
ب �ح �ب��ل اهلل واالل� �ت� �ف ��اف ح��ول��ه ال �ط��ري��ق
الأمثل للو�صول �إىل االحتاد ،ويف احلديث
ال�شريف« :كتاب اهلل هو حبل اهلل املمدود
من ال�سماء �إىل الأر�ض».
وي ��ذك ��ر ال �� �ش �ي��خ حم �م��د ع� �ب ��ده ع�ن��د
ه��ذه ا آلي��ة �أن اال�ستعارة التمثيلية ،حيث
ال�ت�م���س��ك ب �ك �ت��اب اهلل واحت � ��اد امل���س�ل�م�ين
ون�صرتهم لبع�ضهم قد �شبهت بالتم�سك يف
حبل ثابت ويعطى الأمان وعدم ال�سقوط
من املكان املرتفع ،وكلمة االعت�صام ها هنا
لت�شري �إىل الع�صمة ب�سبب االحت��اد على
النهج الإلهي القومي ،واعت�صموا :مقابل
الفنت التي ا�شعلها اليهود بهدف تفريق
�صفوف امل�سلمني ،وقد ذكر املو�ضوع قبل
هذه الآي��ة الكرمية واعترب العالمة علي
بن �إبراهيم القمي �أن احلبل هو التوحيد
وال ��والي ��ة ،واع �ت�ب�ر ال���ش�ي��خ ال�ط��و��س��ي �أن
احلبل هو التم�سك بعهد اهلل.
وذك� ��ر ال���ش�ي��خ ال�ن���س�ف��ي يف ت�ف���س�يره:
ي�ن�ب�غ��ي ع �ل��ى امل �� �س �ل �م�ين �أن ال ي �ق �ع��وا يف
التفرق والت�شتت ،حيث ي�ؤثر �سلبياً على
االحت��اد واالتفاق بينهم ،و ألن��ه مع ظهور
االختالف يتم االنحراف عن طريق احلق

كما كان عليه اليهود والن�صارى والعرب يف
ع�صرهم اجلاهلي قبل اال��س�لام ،والذين
مل ي�شعروا بال�سعادة قط لأنهم كانوا يف
نزاع دائم فيما بينهم.
ون �ق��ف ع�ن��د ق��ول��ه ت �ع��اىل }و أ�ط �ي �ع��وا
اهلل ور�سوله وال تنازعوا فتف�شلوا وتذهب
ريحكم{ ا�ستخدم اهلل تبارك وتعاىل هنا
�صيغة ال�ن�ه��ي ل�ك��ي ي �ق��ول �إن االخ �ت�لاف
ينتزع القوة واالقتدار من امل�سلمني ،وذكر
العالمة الطباطبائي �أن اختالف الآراء
يخل بالوحدة ويوهن القوة.
وكتب املرحوم �سيد قطب :لقد جاءت
«�أط �ي �ع��وا» ب�صيغة ا ألم� ��ر ،واجل �م��ع دليل
على �أن��ه �أم��ر �صادر �إىل اجلميع بالطاعة
وتطبيق �أوامر اهلل والر�سول عليه ال�صالة
وال�سالم ،ويف احلقيقة ف�إن القران الكرمي
يريد �أن يقول �أن��ه ل��و وج��دت إ�ط��اع��ة اهلل
ور� �س��ول��ه ب�ين امل���س�ل�م�ين ،ف� ��إن االخ �ت�لاف
� �س��وف ي� ��زول و� �س�ت�رج��ع ع�ظ�م��ة و��س�م�ع��ة
وج�ل�ال ��ة امل���س�ل�م�ين وت ��اب ��ع ي �ق ��ول :ف � ��إذا
ا�ست�سلم النا�س هلل ور�سوله انتفى ال�سبب
الأول الرئي�س النزاع بينهم.
يف �أي��ة ح��ال ف ��إن اهلل �سبحانه وتعاىل
ي�أمر النا�س يف هذه ا آلي��ة بتجنب الفرقة
وال � �ن ��زاع ،لأن �ه �م��ا ت� ��ؤدي ��ان �إىل �ضعفهم
وهزميتهم أ�م��ام الأع��داء ،وي�صبحوا غري
مقتدرين }فتف�شلوا وت��ذه��ب ريحكم{،
وقد اورد املف�سرون عدة معان للريح ،منها
القوة و الدولة والعزة والكرامة والن�صر
وغريها.
ول�ك��ي ي��رك��ز اهلل املتعايل على م�س�ألة
ال��وح��دة �أك�ثر ف� أ�ك�ثر يف �أذه ��ان امل�سلمني،
ول �ك��ي ي�ن�ه��اه��م ع��ن ال�ف��رق��ة ق ��ال ع � ّز من
ق��ائ��ل�} :إن ال��ذي��ن ف��رق��وا دينهم وك��ان��وا
�شيعاً ل�ست منهم يف �شيء{.
ويقول ال�شيخ الطرب�سي :املراد هو �أال
تكونوا م�شركني كالذين �أوقعوا يف دينهم
اخل �ل�اف و�� �ص ��اروا ذوي �أدي � ��ان خمتلفة،
ف��ال �ق��ر�آن ال �ك��رمي دع ��ا امل���س�ل�م�ين م� ��راراً
�إىل ال��وح��دة ،ودع��اه��م �إىل جتنب التفرق
وال�ت���ش�ت��ت ،و�أع �ط��ى أ�ه�م�ي��ة ف��ائ�ق��ة لرفع
االخ�ت�لاف��ات ،و�أ� �ص��در �أوام ��ره ب��الإ��ص�لاح
}ف��أ��ص�ل�ح��وا ب�ين أ�خ��وي �ك��م{ ،ف�ه��ذه الآي��ة
الكرمية �أو�ضحت بداية �أن العالقة بني
امل��ؤم�ن�ين ع�لاق��ة أ�خ� ��وة ،وه �ك��ذا ي�ج��ب �أن
ت�سود ال�صلة بينهم ،و�أن الإ�صالح فر�ض
�إل �ه��ي ع�ن��د االخ �ت�ل�اف��ات ،و�أن م���ص��ادي��ق
الدعوة �إىل الوحدة جلية ب�شكل تام وعام.
�أنهي مداخلتي هذه بقول ملحمد فريد
وجدي�« :إن الدين الإ�سالمي دين توحيد
يف العقائد ال دين تفريق يف قواعد ،العقل
من �أ�شد �أعوانه ،والنقل من �أقوى �أركانه
وما وراء ذلك فنزعات �شياطني �أو �شهوات
��س�لاط�ين ،وال �ق ��ر�آن ال �ك��رمي ��ش��اه��د على
كل بعمله قا�ض عليه يف �صوابه وخط�أه».
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ورقة بحثية
لل�شيخ د .عبدالنا�صر جربي

يف م�ؤمتر «دور القر�آن يف بناء نه�ضة
الأمة ووحدتها»
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عالم المرأة

لك النجاح ..والوصول إلى القمة
خطوات تضمن ِ
ط��ري��ق ال �ن �ج��اح ل�ي����س مم �ه��داً دائ �م �اً،
لكنه طريق طويل يحتاج �إىل جهد مميز
وم�ستمر ومتوا�صل ،ورغم وعورة الطريق،
لكن ال�ن�ج��اح �أم��ل لي�س ب�ع�ي��داً ،وحتقيقه
مرهون مبدى مثابرتك واجتهادك ،ولأن
ال�ت�غ�ي�ير ��س�ن��ة ال �ك��ون ،ف��اج�ع�ل��ي التغيري
ب �ي��دك ول �ي ����س م �ف��رو� �ض �اً ع �ل �ي��ك ،لأن ��ك
متلكني الإمكانات الالزم ة لتحقي ق هذا
التغري،فكلم اكنتمقتنعةبهدفك�شعر ت
بالقوة ،وك ل ما عليك ه و �أ ن تبدئي يف
التحرك والبداية تكون ب�س�ؤا ل هو  :ماذا
�أريد؟ وما ه��و نوع التغري الذ ي �أحتاج ه
للو�صول �إليه؟

من خال ل عر�ض مناذج �إيجابي ة للمر�أة
العاملة ،وم�ساعدته ا يف عر�ض ر�سائل
�إيجابيةللمجتمع .
ث ��ال� �ث� �اً :التوعية يف امل ��در�� �س� �ة ،عن
طريق الرتبية امليدانية ،فعلين ا أ�ن نطرح
مو�ضوعات اجتماعية ،وذلك من خالل
الندوات يف املدار�س واجلامعات �أي�ضاً،
ك لتعليم �أفراد الأ�سر ة كيفية م�ؤازرة
وذل 
املر أ�ة ودعمها ،�أي اً كان موقعها  يف الأ�سرة،
�سواء كانت �أم � � ا ً �أو �أختاً ،�أو حتى ابنة،
وتعلي م الفتاة كيفية �إدار ة الوقت ،وبهذا
تخرجتدريجي اًللمجتم عفتاةقادرةنف�سياً
ف�أو
على القيامب�أدوا ركثري ةمن دو نخو 
قلقميك ن�أ نيحدمن�إجنازاتها.

لكل م�شكلة حل ي�سري
�أح �ي ��ان �اً تقابلك م�شكل ة «عوي�صة»
تعتقدين�أنهاليوجد لهاحل،رمباتكو ن
ىل
الأزم� �ة لي�ست يف ا�ستحال ة الو�صول �إ 
ىل نوع م ن
حل ،لكن الأزمة �أنك بحاجة �إ 
رييجعلكتنظرين�إىل
التغيري،هذاالتغي 
امل�شكلة من زاوي ة جديدة ،ويكون بالطبع
الو�صول�إىلح لللم�شكلة�أي�سرو�أ�سهل.
تعايل نتف ق عموماً على �أنك يف حاجة
ني
رياملطلوبق ديرتاوحب 
ىلتغيري،والتغ 
�إ 
ط يف�أحدجوان بحياتك إ�ىل رّ
تغي
تغيب�سي 
رّ 
ي�شم ل جوان ب حياتك كلها ،امله م أ�ن تعريف
الذي تريدينه لت�ستطيعي حتديد الطري ق
ري
ىل هناك ،فاختيا ر التغ 
الذي ي�صل ب ك �إ 
طبيعة وقيم
ب�شك ل عام ه و يف الواقع اختيار ك الواعي
امل�س�ؤو للتح�سنيحيات كب�شكلعام.
يو�ضح علماء االجتماع �أنبدايةالتغري
�إذاً، فما هي الأ�سباب وراء عد م ميلك
للتغري؟ وما ال ��ذ ي مينعك؟ �أو ال�س�ؤا ل عنداملر�أ ةمرتبط ةبجانبني:
�أو ًال ً:طبيعةاملر�أة،وهيجز ء�أ�سا�س ييف
الذي ميك نطرح ههو علىالنحوالتايل:
مل ��اذا ميكن ك �إح � ��دا ث تغيريات يف بع�ض �شخ�صيتها،�أي�أنهاالتتغريب�سهولة.
ث ��ان �ي �اً :القيم وال � �ع� ��ادات يف البيئة
نواح ي احلياة، وتعجزين عن التغيري  يف
املحيطةيف الوط نالعربي.
نواح�أخرى؟

جودة احلياة

فهناك�ست ة�أ�شياءت�ؤثريفتغيرياملر�أة:
-1 عدم حب املغامرة واخلوف منها ،لأن
املغامر ة مرتبطة بفقد ال�سمع ة واملكانة
االجتماعيةوال�شخ�صية.
 -2طبيع ة التن�شئة االجتماعية، لأ ن املر�أة
تعا َم لعلى�أنهاخملوقم نالدرجةالثانية،
و أ�ن الذكو ر ه م الأهم ،وبالتايل تركن إ�ىل
عد مالتغيري،وعدمبذ ل أ�يجهد.

ِ
أنــت وطــــــفــــــــــلــك

أسباب وعالج النزالت المعوية
تُعترب ال�ن��زالت املعوية م��ن أ�ك�ثر الأم��را���ض ذيوعاً
وانت�شاراً ،وع��ادة ما ت�صيب الأطفال ب�شكل كبري ،تنتج
ال �ن��زالت امل�ع��وي��ة ع��ن اخ�ت�راق بع�ض امل�ي�ك��روب��ات طعام
الطفل يف ال�صيف ،فتت�سبب ارتفاع درجة حرارة اجل�سم.
• متى ينبغي عر�ض الطفل على الطبيب؟
�إذا ظهرت على الطفل �أح��د �أع��را���ض ال�ن��زالت املعوية
الآتية:
 تغري نوعية براز الطفل لت�صبح يف �صورة �أقرب �إىلال�سائل.
 زيادة عدد مرات التربز لدى الطفل. حتوّل لون براز الطفل �إىل اللون الأخ�ضر �أو الأبي�ض �أوالأ�سود ،بالإ�ضافة �إىل وجود رائحة غري م�ستحبة للرباز.
 الإ�سهال. خمالطة براز الطفل لدم �أو �صديد. ارتفاع درجة احلرارة يف بع�ض احلاالت.�أما �أ�سباب النزالت املعوية فتتمثل يف:
 ح��دوث التهاب يف الأمعاء نتيجة الإ�صابة بفريو�س�أو ميكروب ،وعادة ما حتدث �أثناء حت�ضري الر�ضعات.
 وجود التهابات مبناطق �أخرى بخالف اجلهازاله�ضمي ،كالتهاب الأذن الو�سطى ،وااللتهاب

الرئوي؛ حيث تت�سبب يف النزالت املعوية.
 ان �� �س��داد الأم �ع ��اء ن�ت�ي�ج��ة ت ��أخ��ر اك�ت���ش��اف اخ�ت�لاطالإ�سهال بدم كالدو�سنتاريا.
 �سوء اله�ضم ،خ�صو�صاً �إذا كان نتاج خط�أ يف حت�ضرير�ضعة الطفل بزيادة ن�سبة تركيز البودرة عن املاء.
• عالج النزالت املعوية
يتمثل ع�ل�اج ال �ن��زالت امل�ع��وي��ة يف ��س��رع��ة ال�ت��وج��ه �إىل
الطبيب املعالج ،لأن الت�أخر يعر�ض حياة الطفل �أو
امل���ص��اب للخطر ،وع ��ادة م��ا ي�ك��ون ال �ع�لاج با�ستخدام
م�ضادات حيوية ،مع �إعطاء ال�سوائل وتناول الوجبات
الغذائية ب�شكل �سليم و�صحي.
• كيفية الوقاية
 غ�سل اليدين جيداً. الت�أكد من نظافة الأغذية وامل�شروبات التي يتناولهاالطفل.
 مالحظة �أي تغريات تطر�أ على الطفل ،خ�صو�صاً�أعرا�ض اجلفاف �أو الإ�سهال.
 �إعطاء الطفل كميات كافية من ال�سوائل. -االعتماد على الر�ضاعة الطبيعية ب�شكل �أ�سا�سي.

 -3اخل ��وف :مبعنى �أ ن امل ��ر�أ ة تخاف مم ا
يقابلها ،فتو�ص م به ،وبذلك تو�صف ب�أنها
ف .
امر�أ ةمتحرر ة�أ و�ضدالقانون�أ والعر 
 4 -الدين:طبيعةالأديانحتافظعلىاملر�أة،
فعد م الفهم ال�صحي ح للدين يجع ل هناك
�شيئاًمنالتطرفيفالتعاملمعاملر أ�ة.
 -5الإطار الثقا يف للمجتمع، فهناك ن�سبة
كبري ة من العوامل الثقافية املحيطة
باملر�أة ،خ�صو�ص اً الفقر ،فالفقر دائم اً ال
يدفعللتغي 
ري .
-6الإعالمدائماًاليعط يم�ساحة أ�ومناذج
ملعنىالتغيري،فه ودائماً،وحتىعندماتكون
املر أ�ة �ضحية ،يتبع �سيا�س ة الهجو م عليها،
ال م�ساعدتها� ،أما يف الدراما فهو يُظهرها
غالباًيف�إطارال�صور ةال�سلبي ةللمر�أ ة .
�إعالم مكبل
املهم �أن الإعالم ال ي�ساع د املر�أة على
احل�صول على ام ��ر�أة متحررة ومتغرية،
لكن امل��ر�أة كال�سيكية ،وتبحث دائماً عن
حلول قدمية مل�شاكل جديدة ،فهي ب�صفة
عامة تقليدية ،خ�صو�صاً يف املجتمع
ال�شرقي ،وه �ي ال حتب املخاطرة ،�إمن �ا
تف�ضّ ل دائماً �أن تكو ن يف منطقة الأمان
واالرتياح.
�أما اخلطوات التي يجب �أن يتنب ه لها
املجتمع حتى ن�ساعد املر�أة على �أن تكون
�أكرث�إيجابيةفهي:
�أو ًال:الإميانبدوراملر�أةكعاملحمرك
وقدرتها عل ى امل�ساهمة يف تطوير كافة
املجاالت ،مب ا فيها املجاالت االقت�صادية،
وقدرتهاعلىحلالأزماتمنهذاالنوع.
ثانياً :التوعية اجليدة يف الإع �ل�ام،
م �ن خ�ل�ا ل ال� ��درام� ��ا، فيج ب �أن تعطي
�صورة �صحيحة للمر�أة التي تعمل ،وذلك

ري الذاتي ،يقول
وعن مو�ضو ع التغي 
ا�ست�شاريو تنمية امل ��وارد الب�شري ة و�إدار ة
ري أ�م �ر طبيع ي و�سنة
التغيري� ،إن التغي 
ري الذاتي أ�م� �ر �ضروري
كونية ،والتغي 
ني ج� ��ودة احل� �ي ��اة ،و�أق�صد بهذا
لتح�س 
التغيري املق�صود املحدد بهدف ،ولي� س
التغيريالذييُفر�ضعلىال�شخ�صبحك م
الظروف أ�وطبيعةالأمور.
ري مق�صود يقابل ه مقاومة
وك ل تغي 
تزيد م � ن اجلهد ال �ل��ازم للتغيري ،بل
و�أحيان اًت�ضاعفه،ولتقليلالإح�سا�سبهذه
املقاومةهنا كبع�ضاال�سرتاتيجياتالتي
ت�ساعداملر�أةعلى�إحداثم اترغببهم ن
تغيري يفحياتها.
 -1ار�سمي �صورة ذهنية حلياتك عند
ىل هدفك ،و�إ ن ا�ستطعت قومي
ك �إ 
و�صول 
بعمل � �ص ��ور ة حقيقي ة لهذه ال�صورة،
و�إن ر�سمتها بيدك �أ و با�ستخدام برامج
احلا�سوب.
اطبعي هذ ه ال�صور ة و�ضعيها يف مكان،
يل 5-7
بحيث تق ع عينا ك عليها ح � ��وا 
م ��را ت يف اليوم ،وبذل ك حتفزين نف�س ك
لال�ستمرارببذلاجله دو�صو ًال�إىلهدف ك .
 -2ار�سمي خارطة طريق �أو خطة عمل
للو�صول �إىل التغيري املطلوب ،ثم ق�سّ مي
خارط ة الطريق �أو خطة العمل هذه �إىل
مراحل�أوحمطات.
ني بها
 -3ا�ستعيني ب�صديقة تثق 
ك
ين �أنت ذل 
مل يكن فكو 
ملعاونتك ،ف�إ ن  
ك
ك عن �إجنازات 
ال�شخ�ص وحدث ي نف�س 
يفرحلةالتغيري.
 -4ا�ستمتعي بالرحلة واعلمي �أن التغيري
ال ت�ستعجلي فت�صابي
يتطلب وقتاً ،ف 
بالإحباط .
 -5د ّوين �إجنازاتك يف هذا ال�صدد ب�صورة
منتظمة،ولتكنيومياً�أو�أ�سبوعياً؛بح�سب
هدفك.
 -6كافئي نف�سك عند الو�صول �إىل كل
حمطة،واحتفليمبميزاتالتغيري.
�إذاً،�إبدئيالآنوالتتوقفيحتى ت�صلي
ىل هدفك ،واعلم ي �أنك ت�ستطيعني هذا،
إ� 
بل�إنكت�ستحقينه.
ري �إىل قو ل مهم
ال يبق ى �إال �أن ن�ش 
لفيكتور اي فرانكل هو: «عندما نعجز
عنتغيريموقفما،يكونالتحد يهو أ�ن
نغينف�سنا ».
رّ

رمي اخلياط
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مـنــوعــــات

كتماناألسرار قد يعرض للضغوط النفسية
إ�ف � �� � �ش� ��اء الأ� � � �س� � ��رار ع �ل�ام ��ة م��ن
ع�لام��ات اخل�ي��ان��ة ،فمن ي� ؤ�مت��ن على
�سر ويف�شيه يخون �صاحب هذا ال�سر،
ل�ك��ن م ��اذا ع��ن الأ�� �س ��رار ال �ت��ي يعني
كتمانها الإ�صابة بالأمرا�ض النف�سية
والقلق؟
�أكدتدرا�سة حديثة�أنكتمانال�س ر
ي�صيب الإن�سان مبتاعب ج�سدية،
ك لأن عملي ة الكتما ن تن�ش 
وذل � � 
ط
وحتفز امل ��راك� �ز الع�صبي ة احل�سي ة
احلركيةاخلا�صةباجله دالبدين.

الأ�سرار �أنواع
ك �إىل
و�أرج � � � � �ع ال� �ب ��اح� �ث ��ون ذل � � � 
نتيج ة درا�سته م التي �أجري ت على
جمموعتني من الأ�شخا�ص ،تذكر ت
الأوىل�سراًم�صريي اًوملتف�ص حعنه،
فيم ا تذكرت املجموعة الثاني ة �سراً
�أق ل�أهمية،وملتكتم ه .
ني
وطلب الباحثو ن م ن املجموعت 
ف منحدر ب�أحد التالل، ف�أكد ت
و�ص 
ىل �أنه �شديد االنحدا ر
املجموعة الأو 

طــريـقـة اللعـب

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

وبعي د ومرتفع؛ بعك� س تقيي م �أفرا د
ىل�شعو ر
املجموع ةالثانية ،م اي�ؤدي�إ 
املجموع ة الأوىل ب� ��إره ��ا ق ج�سد ي
�أكرث خال ل �أدائهم لأ ي ن�شاط ،مبا
ملي�شع ر�أع�ضاء
كالتنزه،فيما 
يفذل 

مل تكت م ال�س ر
املجموع ة الثاني ة الت ي  
بهذ هالدرجةمنالإرها ق .
الأ�� �س ��را ر أ�ن� � ��واع ،ه ��ذا م ا ي�ؤكد ه
اخت�صا�صيوالطبالنف�سي ،ويقولو ن
�إن مفهو م ال�سر يختلف من �شخ�ص
�إىل �آخ � � �ر ،ف �م �ث�ل�اًً ،ينج ح �شخ�ص

رب
ريواليخ 
ويح�ص لعلىجممو عكب 
�أحداً؛ خوف اً من احل�سد ،�أ و جمموع
�صغري ،فيخف ي اخل �ب�ر خ ��وف� � اً من
يف
ف 
ال�شماتة ،وما دام ال�شي ء �سيُعر 
وق ت م ا ال يكو ن �سراً، وم ن الأ�شياء
رب �أ�سراراً ،معرف ة �شخ�ص
الت ي تُعت 
يف �سمات ه
ب م� � ا  
خل� �ط� � �أ م� � ا �أو عي 
فتنة �أحيان ًا
ال�شخ�صية ،وال ير�ض ى عنه ا النا�س،
وه ي �ست�سبب ل ه م�شاكل ،�أ و لدي ه
روى البخار ي م ن حدي ث عبد
عيب م ن العيوب  
هللب نعمرر�ض ياهللعنهما ،عندما
يف ال�سلوك ،وهذا ا 
ال زوج،
ال�سرممك ن�أنيخفيه،لأنههناي�سرت ت�أيمّ ت حف�صة ،�أ ي �صار ت ب 
نف�سه،و�س رق ديكونب 
هلل عنه،
نيالعب دوربه ،ق ��ال :لقيتُ عثمان ر�ض ي ا 
مثلالعبادا ت.
فعر�ضتُ علي ه حف�صة ،فقلت :�إن
�شئ ت �أنكحتك حف�صة ،فقا ل عثمان:
كتمان غري مفيد
يف الأمر ،يقو ل �سيدن ا عمر
�س�أنظ ر  
هللعنه،فلبثتليايلث ملقيني،
ر�ض يا 
وهناك �أ�سرا ر �إذا كُتم ت ت�سب 
ب فقال :ق د بدا يل �أال �أت ��زوج ،فلقيت
�أم ��را� � �ض � �ا ً نف�سية ،وكتمانه ا غري �أب ا بك ر فقل ت له  :�إ ن �شئ ت �أنكحتك
هلل
مفيد ،مث ل �أن يخفي �شخ�ص م ا �أن ه حف�صة ،ف�صم ت أ�ب ��و بك ر ر�ض ي ا 
ال ينجب ،فهذا �س ر �سينقل 
ب علي ه عنه ،فكن ت علي ه �أوج� � � د من ي عل ى
وي�ضر ه م ع الوقت ،وعي 
ب �آخ ر يكو ن عثمان ،ث م لب�ست ليايل ث م خطبه ا

هللعلي ه و�آلهو�سلم،
هلل�صلىا 
يف ال�شخ�صية و�سيظه ر للنا� س مع ر�سو لا 
ال ��وق ��ت ،مث ل البخ ل �أ و العن 
ف يف ف�أنكحته ا�إياه،فلقين ي�أبو بك رفقال:
ني عر�ض ت عليّ
ك وجد ت عل ي ح 
ال�سلوك،�أو�إخفا ء�صفات،مث لالكذ ب لعل 
وال�شذوذ اجلن�سي ،�أ و االنطوائي ة حف�صة، فقل ت نعم ،فقا ل �أبوبكر :مل
ك فيم ا عر�ضت
ال�شديدة ،وكتمان الأمرا�ض النف�سية مينعن ي �أن �أرج ع علي 
�أي�ضاً ي�ض ر �أ�صحابها ،وهنا 
ك �أ�شيا ء علي ،�إال �أنن ي كن ت علم ت �أ ن النبي
هللعلي ه و�آلهو�سلم ذكرها،فلم
يجب�أ نتقا لوالتُكتم،مث لالإ�صاب ة �صل ىا 
بالأمرا�ض الع�ضوية ،مثل ال�سكر �أك ن لأف�ش ي �س ر ر�سو ل اهلل �صل ى اهلل
و�أم� ��را�� ��ض القلب ،خ�صو�ص اً قبل عليه و�آلهو�سلم.
ب �أ ن تكو ن
ال� ��زواج، فال�صراح ة يج 
يف عنق
وخ �ت��ام �اً� ،إ ن ال�س ر �أمان ة  
موجودة ،وهنا 
ك �أ�سرا ر ق د ي�ؤمتن م ن ا�ستمع �إليه ،ال يح ل ل ه �أ ن يبوح
�شخ�صم ا�أح دالأ�صدقا ءعليها.
ب ه لأ ي �إن�سان ،و�إال وقع حت ت طائلة
وي ��ؤك� � د االخت�صا�صيو ن �أهمي ة اخليان ة والعيا ذ ب ��اهلل ،وم � ا �أق�صى
اختيار م ن نث ق ب ه ونخرب ه ب�أ�سرارنا ،�إف�شا ء�أ�سرارالنا�س،لع ليفهذايكون
مثل الأ� � �س � ��ر ة ال �ك �ب�ي�ر ة والأج � � � ��داد �ضياعا ً ل�صاحب ال�سر ،وتك ن فتن ة
والأخ� � ��وا ل والأع� �م ��ام ،وب�ي�ن الأ�سرة �أ�ش دم نالقتل.

ال�صغرية الزوج ة والأوالد ،وممك ن
يف
الأ� �ص ��دق ��اء املختربي ن من قب ل  
كحت ىالي�ستغلها
كتما نالأ�سرار،وذل 
ف وي�ستخدمها
يف وق ت اخل�ل�ا 
أ�ح � د  
�ضد ه.

 5 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ن�ب��ات ال ��ذرة البي�ضاء ي�ستخدم
كبديل للأرز  /حزم
1
 6ال تقلها لأحد والديك
 7العندليب الأ�سمر
2
� 8أمري الغناء العربي
 9ح�ي��وان متنطط (معكو�سة) /
3
يدخر او يجعل ال�شيء متاحا.
4
 10مطرب الهوى وال�شباب

5
6
7
8
9
10

�أفــقــي

� 1سندباد الأغنيه العربية
 2غري ممهد و�صعب اال�ستخدام (معكو�سة)
 3لقب �أم كلثوم الفني
 4لقب جورج و�سوف الفني

عـــامـــودي

 1مدمن (معكو�سة)  /يعتاد على
�أمر ما
�� 2ص�ب��ي  /م�ت�ق��ن ع�م�ل��ه ل��درج��ة
االعجاب
 3ما تكتبه �أو تر�سمه (معكو�سة) /
�شاعر م�صري عروبي من دواوينه:
البكاء بني يدي زرقاء اليمامة
 4طريقان  /تفيد تف�سري املعنى
واال�ستطراد.
�� 5س��اع��د  /ك�ل�م��ة ت�ط�ل��ق ع�ل��ى �أي
�شيء.
 6اغ �ن �ي��ة ل �ع �ل��ي ح �م �ي��دة اواخ� ��ر
ال �ث �م��ان �ي �ن��ات ج�ع�ل�ت��ه ي�ت�رب��ع على
عر�ش الكا�سيت  /تقال للحمار.

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

 7ت�سبب يف جعله غري قادر على احلركة
 /الوزن
 8ات���س�ب��ب يف ب �ع�ثرة ال �� �ش��يء ال ��واح ��د /
ال �� �ص��وت امل�ل�ائ �ك��ي و� �س �في��رة ل �ب �ن��ان �إىل
النجوم
 9ج�سم م�ستدير  /زهور نتمناها لبع�ضنا
�صباحا.
 10ال ��ة م��و��س�ي�ق�ي��ة ج�ل��دي��ة  /ي�ن�ت��ج عن
تفريغ ال�شحنات الكهربية يف ال�غ�ي��وم /
يعي�ش على الياب�سة
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ميسي ورونالدو
فـريقـــان فـي العـبـــين
أم العبان في فريقين؟
مي�سي يف مواجهة رونالدو ..رونالدو يف
مواجهة مي�سي ..عنوانان ي�سبقان لقاءات
«الكال�سيكو» ب�ين بر�شلونة وري��ال مدريد،
ومباراة يف داخل مباراة بني العبني ال يجادل
�أح ��د ب� أ�ن�ه�م��ا الأف���ض��ل ح��ال�ي�اً ع�ل��ى ال�ساحة
العاملية.
خ�ط��ف ال�ن�ج�م��ان الأ�� �ض ��واء جم � ��دداً ،يف
ثالث حلقات «الكال�سيكو» هذا املو�سم ،و�أكدا
�أنهما �أ�صل احلكاية و�صلب املو�ضوع يف هذه
امل��واج�ه��ة ال �ن��اري��ة ،ال�ت��ي ب��ات��ت بهجة قلوب
ماليني ع�شاق ال�ساحرة امل�ستديرة يف خمتلف
�أرجاء املعمورة.
وع�ل��ى رغ��م �أن�ه�م��ا ت� أ�ل�ق��ا يف امل��واج�ه�ت�ين
ال�سابقتني يف ك� أ����س ال�سوبر ،ف�إنهما طبعا
«ال�ك�لا��س�ي�ك��و» ال�ث��ال��ث ب�ط��اب�ه�م��ا اخل��ا���ص..
العني بالعني ..والهدف بالهدف ..وال�شاطر
ه��و م��ن ي �ق��ود ف��ري�ق��ه �إىل ف��وز � �ض��اع يف عز
ال���س�ب��اق ع�ل��ى الأه � ��داف ،وال �ت��ي ب�ل��غ ع��دده��ا
�أربعة ،تبادلها مي�سي ورونالدو ،وتقا�سماها
يف لقاء انتهى حبياً .2 - 2
وفتح «الكال�سيكو» ا ألخ�ير ب��اب النقا�ش
على م�صراعيه حول �أهمية دور النجمني يف
فريقي الريال وبر�شلونة ،كما طرح �أكرث من
�س�ؤال حول مدى ت�أثريهما ،يف فريقيهما..
وه�ن��ا ينبغي لفت النظر �إىل جملة حقائق
باتت متيز ال�سباق بني مي�سي ورونالدو.
تطور رونالدو
ك�ث�رت امل�ق��ارن��ات ب�ين مي�سي ورون��ال��دو،
و�إذا كان فتى الأرجنتني املوهوب قد فر�ض
�سطوته على «دون جوان الربتغال» يف املو�سم
ما قبل املا�ضي ،ف�إن رونالدو عاد �إىل الواجهة
ب�ق��وة يف امل��و��س��م امل��ا��ض��ي ،ح�ين ا�ستعاد ري��ال
مدريد لقب الليغا الإ�سبانية من بر�شلونة،
بعد ه��دف حا�سم للنجم ال�برت�غ��ايل ،ال��ذي
�سجل �إ�صابة الفوز على بر�شلونة يف ني�سان
املا�ضي ،حني خرج الريال فائزاً يف «كامب نو»
( )1-2يف املرحلة اخلام�سة وال�ث�لاث�ين ،ما
مهد الطريق �أمامه لكي يتوج باللقب للمرة
الأوىل يف �أربعة موا�سم.
و�أثبت رون��ال��دو نف�سه �أي�ضاً يف مباراتي
ال �ك ��أ���س ال���س��وب��ر م�ط�ل��ع امل��و� �س��م ،ح�ي��ث ق��اد
الريال �إىل اللقب ،يف �آب املا�ضي ،بعد ت�سجيله
هدفاً يف مباراة الذهاب التي خ�سرها الريال
 ،3 - 2وهدفاً �آخر يف مباراة الإياب التي فاز
بها «امللكي» .1 - 2
وم��ن جهته ،ب��ات مي�سي على م�سافة
ه ��دف واح� ��د م ��ن م �ه��اج��م ري� ��ال م��دري��د
ال���س��اب��ق ال �ف��ري��دو دي �ستيفانو مت�صدر
قائمة ه��دايف ل �ق��اءات القمة بعد هدفيه

الـ 16والـ 17يف املباراة الـ 22التي يخو�ضها
�أم � ��ام ال �غ��رمي ال �ت �ق �ل �ي��دي ،ب�ي�ن�م��ا �أ��ص�ب��ح
الربتغايل رون��ال��دو �أول الع��ب ي�سجل يف
�ست مباريات قمة متتالية ب�إحرازه هدفيه
التا�سع والعا�شر يف م�شاركته الـ� 16ضد
بر�شلونة.
وب � ��ر�أي م� ��درب ري� ��ال م��دري��د ج��وزي��ه
م��وري �ن �ي��و ،ف � ��إن ال�لاع �ب�ين ي �ع��زف��ان على
طبقة خمتلفة عن باقي جن��وم اللعبة يف
ال�ع��امل حالياً ،ويف ختام املرحلة ال�سابعة
م��ن ال � ��دوري الإ� �س �ب��اين � �ص��ار ر��ص�ي��د كل
من مي�سي ورون��ال��دو � 8أه��داف يف �صدارة
ال�ه��داف�ين ،بالت�ساوي م��ع ه��داف �أتلتيكو
مدريد املت�ألق فالكاو الذي ميلك الر�صيد
عينه.
وم��ن دون �شك ف ��إن الليغا الإ�سبانية
ه��ي امل�ستفيد الأول م��ن وج��ود الالعبني
الأف�ضل يف العامل خالل ال�سنوات الأخرية،
ورمب��ا يف ال�سنوات املقبلة ،بف�ضل مي�سي
ورونالدو والبارثا والريال� ،أ�صبحت ن�سبة
م�شاهدة الليغا الأعلى يف العامل ،والدخل
التلفزيوين املتعاظم خري دليل على ذلك،
�إذ ذك��رت «م�ي��دي��اب��رو» ،ال�شركة امل�س�ؤولة
عن �إنتاج وتوزيع �إ�شارة البث التلفزيوين
ملوقعة «كال�سيكو» ال��دوري الإ�سباين� ،أن
عدد متابعي املباراة و�صل �إىل  400مليون
م�شاهد م��ن ح��ول ال �ع��امل .وب�ث��ت املوقعة

مبا�شرة يف �أكرث من  30دولة عرب �شبكات
ع��امل �ي��ة م �ع��روف��ة م �ث��ل � �س �ك��اي ��س�ب��ورت����س
واجلزيرة الريا�ضية القطرية واي ا�س بي
ان ،كما ح�ضر يف ملعب «كامب نو» اخلا�ص
برب�شلونة ح��وايل � 500شخ�ص لتغطية
امل�ب��اراة ،بني منتح وفني ومعلق ،يعملون
لأكرث من  30حمطة تلفزيونية ،وتقدمت
�أكرث من  20حمطة تلفزيونية بطلب من
�أجل �أن تتوىل بنف�سها الناحية الإنتاجية
للمباراة ،وه��ذا رقم قيا�سي مل يتحقق يف
ال�سابق.
�سباق على الكرة الذهبية
ي�ح��اول رون��ال��دو ه��ذا امل��و��س��م �أن يح�سم
امل �ع��رك��ة ال�ف��ا��ص�ل��ة م��ع م�ي���س��ي ع �ل��ى ال �ك��رة
ال��ذه�ب�ي��ة لأف���ض��ل الع��ب يف ال �ع��امل ،وخلف
مي�سي رون��ال��دو يف نيل اجل��ائ��زة ع��ام 2009
وف��از بها يف ال�سنوات ال�ث�لاث املا�ضية ،وهو

هدف مي�سي الأول يف مرمى كا�سيا�س

مي�سي ورونالدو

م��ر��ش��ح ل�لاح�ت�ف��اظ ب�ه��ا ه ��ذا ال �ع��ام ،وي��رى ( )1 - 5و�أم� ��ام أ�ج��اك����س ( )1 - 4يف دوري
املراقبون �أن املباراة الأخ�يرة قد تلعب دوراً �أبطال �أوروب��ا ،والأخ�ير هو الأول لرونالدو
كبرياً يف ح�سم اجلائزة لأي منهما ،لأنها قد يف دوري الأبطال الأوروبي ،كما رفع الالعب
تغري وج�ه��ة نظر بع�ض الأ� �ص��وات ال�ت��ي مل ر�صيده �إىل  160هدفاً يف  155مباراة خا�ضها
حت�سم ر�أيها بعد.
مع الريال يف خمتلف البطوالت.
ومي �ل��ك ك��ل م��ن ال�لاع �ب�ين �إح���ص��ائ�ي��ات
وب��دوره يتمتع مي�سي مبعنويات عالية،
رائعة يف جعبته ،حيث �سجل مي�سي  12هدفاً لأن فريقه يت�صدر ال��دوري بفارق  8نقاط
و�صنع � 15آخرين يف  11مباراة خا�ضها مع عن غرميه الأزيل ريال مدريد ،الذي يحتل
الفريق ه��ذا املو�سم ،كما �سجل رون��ال��دو  14املركز اخلام�س.
هدفاً يف  11مباراة �أي�ضاً هذا املو�سم.
قلق ..وتفا�ؤل
وي�ح�ل��م مي�سي ب��رف��ع اجل��ائ��زة يف حفل
ال �ت �ت��وي��ج ال � ��ذي ي �ق �ي �م��ه االحت � � ��اد ال� ��دويل
على رغ��م �أن بر�شلونة يت�صدر ال��دوري
(ال �ف �ي �ف��ا) مب��دي�ن��ة زوري� ��خ ال���س��وي���س��ري��ة يف
ك��ان��ون ال�ث��اين املقبل ،ليكون اللقب ال��راب��ع وي�ب�ت�ع��د ب �ف��ارق م��ري��ح أ�م � ��ام ال ��ري ��ال ،ف ��إن
ل��ه وه��و م��ا مل يحققه �أي الع��ب م��ن قبل ،قلقاً ي�ساور �أن���ص��ار ال�ن��ادي ب�سبب الثغرات
بينما ي�أمل رونالدو يف الفوز باجلائزة للمرة الدفاعية الفا�ضحة التي برزت يف �أكرث من
م�ب��اراة ،وه��و �أم��ر بديهي لفريق مقبل على
الثانية فقط بعدما فاز بها عام .2009
وجن��ح رون��ال��دو يف ت�سجيل «الهاتريك» م��واج�ه��ات طاحنة حملياً وق��اري �اً يف مو�سم
مرتني هذا املو�سم �أمام ديبورتيفو الكورونيا �شاق وطويل ،ويف ظل غياب قلب دفاع �أ�صيل
ب�إمكانه منح جمهور الفريق الثقة بغياب
ك��ارل�ي����س ب��وي��ول وج �ي��رارد ب�ي�ك�ي��ه ال�ل��ذي��ن
تالحقهما لعنة الإ�صابات.
وع�ل��ى رغ��م ال�ب��داي��ة امل�ت�ع�ثرة ل�ل��ري��ال يف
ال��دوري ،ف��إن ت�ف��ا�ؤ ًال ي�سود جمهور «امللكي»
ب� إ�م�ك��ان�ي��ة ا��س�ت�ع��ادة امل� �ب ��ادرة ،خ���ص��و��ص�اً �أن
فريقهم فك عقدته �أمام النادي الكاتالوين،
متخطياً حاجز الرهبة �أمام مي�سي ورفاقه،
وق��د ت�أكد ذل��ك يف ك�أ�س ال�سوبر ويف املباراة
الأخرية يف «كامب نو».
واع �ت�ب�ر ال �ك �ث�ي�رون �أن م �� �س � أ�ل��ة ال�ث�ب��ات
��س�ت�ل�ع��ب دوراً يف ت��رج �ي��ح ك �ف��ة ري � ��ال ،لأن
م��وري�ن�ي��و �سيوا�صل م���ش��واره م��ع ف��ري�ق��ه يف
حني �أن بر�شلونة �شهد تغيرياً على مقاعد
االحتياط برتقية تيتو فيالنوفا �إىل من�صب
امل ��درب ،بعد رح�ي��ل بيبي غ��واردي��وال .ولكن
ج�م�ه��ور ب��ر��ش�ل��ون��ة ي�ق�ل��ل م��ن أ�ه �م �ي��ة ذل��ك،
وي��رى �أن فيالنوفا ي�شكل ام �ت��داداً ل�سلفه،
خ�صو�صاً �أن��ه ك��ان ط��رف�اً يف ا ألل �ق��اب الـ14
التي �أحرزها «بيب» مع «بالوغرانا» ،كما �أن
م�شواره التدريبي �أخ��ذ نف�س منحى م�شوار
غ ��واردي ��وال ،ك��ون��ه ك ��ان م���س��اع��د امل � ��درب يف
الفريق الرديف ،ثم م�ساعد املدرب يف الفريق
الأول.
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اعتزال شوماخر يطوي صفحة مشرقة من تاريخ رياضة المحركات
و� �ض��ع ال���س��ائ��ق الأمل � ��اين ال���ش�ه�ير مايكل �إىل فريق فرياري الإيطايل املتقهقر والغائب
�شوماخر بطل العامل �سبع مرات للفورموال ع��ن الأل�ق��اب منذ ع��ام  ،1979يف حت��د جديد
واحد ،نقطة على �آخر �سطور رحلته مع عامل �أمل من خالله «�شومي» �أن يعود بـ«احل�صان
ال�سرعة ،ب�ق��راره االع �ت��زال يف نهاية املو�سم اجلامح» �إىل خارطة املناف�سة اجلدية.
اجل � ��اري ،ك�م��ا �أع �ل��ن يف م ��ؤمت��ر ��ص�ح�ف��ي يف
و�أظهر �شوماخر مهاراته يف اليابان عام
�سوزوكا.
 ،1997ح�ين ��ش�ه��دت حلبة ��س��وزوك��ا تدخل
وك� ��ان � �ش��وم��اخ��ر ع ��اد ع��ن اع �ت��زال��ه ع��ام �أوام� ��ر �إداري � ��ي ف �ي�راري مل�صلحة ��ش��وم��اخ��ر،
 2010ب �ع��د ت ��وق ��ف ث �ل��اث �� �س� �ن ��وات ،ل�ك��ن عندما كان يت�صدر زميله حينها الأيرلندي
الأحداث ت�سارعت ،مع تعاقد مر�سيدي�س مع اي��دي ايرفاين ال�سباق ،فتخلى ا ألخ�ي�ر عن
الربيطاين لوي�س هاميلتون الأ�سبوع املا�ضي ،م��رك��زه ب ��أم��ر م��ن ال�ف��ري��ق مل�صلحة ا ألمل ��اين
وال�سيما يف ظ��ل ت��رق��ب م�ستقبل �شوماخر ،ال��ذي حقق حينها ف��وزه ال�سابع والع�شرين
و�سط أ�ن�ب��اء حتدثت ع��ن �إم�ك��ان انتقاله �إىل و�أجّ ��ل تتويج الكندي ج��اك فيلنوف باللقب
ف��ري��ق � �س ��اوب ��ر ،ل �ك��ن الأخ� �ي��ر دح ����ض ه��ذه حتى املرحلة الأخرية.
ويف عام  1998كانت بداية الأملاين �سيئة يف
ال�شائعات ب� إ�ع�لان اع�ت��زال��ه نهائياً .ويتبقى
ل�شوماخر خو�ض خم�سة �سباقات حتى نهاية ملبورن� ،إذ تعر�ض حمركه لعطل ،ما ا�ضطر
«�شومي» �إىل االن�سحاب يف اللفة اخلام�سة،
املو�سم اجلاري.
ومل تكن ب��داي��ة �شوماخر يف ال�ف��ورم��وال ثم حل ثالثاً يف �سباق الربازيل ،قبل �أن يتوج
واح��د تقليدية� ،إذ خ��ا���ض ع��ام � 1991سباقاً ب�ل�ق��ب ��س�ب��اق الأرج �ن �ت�ي�ن ،ث��م ك ��رر النتيجة
واح� ��داً خ�ل��ف م�ق��ود ج� ��وردان ف ��ورد ،ق�ب��ل �أن نف�سها يف � 3سباقات على ال�ت��وايل يف كندا
ي�ت�ل�ق��ى م��دي��ر �أع �م��ال��ه وي �ل��ي وي�ب�ر ات���ص��ا ًال وفرن�سا وبريطانيا ،ورغ��م ذل��ك وج��د نف�سه
من مدير فريق بينيتون الإي�ط��ايل فالفيو مت�أخراً بفارق  16نقطة عن �سائق ماكالرين
برياتوري طالباً منه مناق�شة احتمال حتول ال�ف�ن�ل�ن��دي ميكا ه��اك�ي�نن ق�ب��ل خ��و��ض��ه غمار
�شوماخر �إىل فريقه ،وهذا ما ح�صل �إذ وجد ��س�ب��اق امل �ج��ر يف امل��رح�ل��ة ال�ث��ان�ي��ة ع���ش��رة من
الأملاين ال�شاب ( 22عاماً حينها) نف�سه خلف البطولة� ،أي قبل � 5سباقات على انتهاء املو�سم،
م �ق��ود ب�ي�ن�ي�ت��ون ف ��ورد يف ال���س�ب��اق ال �ت��ايل يف ف��دخ��ل ��ش��وم��اخ��ر �إىل ه ��ذا ال���س�ب��اق وا��ض�ع�اً
جائزة �إيطاليا على حلبة مونزا التي ح�صد �أمامه هدف الفوز وال غري لكي يحافظ على
خاللها �أول نقطتني يف م�سريته باحتالله آ�م��ال��ه يف ال�ف��وز باللقب� ،إال �أن ب��داي�ت��ه نحو
امل��رك��ز اخل��ام ����س ب�ع��دم��ا ان�ط�ل��ق م��ن امل��رك��ز الفوز بهذا ال�سباق وتقلي�ص الفارق مل تكن
مثالية� ،إذ وج��د نف�سه على خ��ط االن�ط�لاق
ال�سابع.
ويف بلجيكا ع��ام  1992مت�ك��ن �شوماخر يف املركز الثالث خلف مناف�سيه يف ماكالرين
م��ن حتقيق �أول ف��وز ل��ه يف الفئة الأوىل يف هاكينن واال�سكتلندي ديفيد كولتهارد ،ومع
مو�سمه الثاين على حلبة �سبا فرانكور�شان ،ان�ط�لاق ال�سباق بقيت ال���ص��دارة على حالها
التي �شهدت بدايته مع جوردان يف العام الذي يف املنعطف الأول وحافظ ثنائي ماكالرين
�سبقه ،و�أ��ص�ب��ح �شوماخر حينها �أول �سائق ع�ل��ى موقعهما ح�ت��ى ب�ع��د دخ��ول�ه�م��ا حظرية
�أملاين يحرز املركز الأول يف جائزة كربى منذ الفريق للتزود بالوقود وتبديل الإطارات� ،إال
 17عاماً عندما �أح��رز يو�شني ما�س املركز �أن فرياري متلك يف فريقها مديراً تقنياً فذاً
انتقل من بينيتون هو رو�س براون الذي عدل
الأول يف �سباق بر�شلونة.
ومل ت ��أتِ نتائج �شوماخر يف  1993على
م�ستوى تطلعاته وتوقعات املراقبني ،الذين
اع�ت�بروا �أن الأمل ��اين ال�شاب �سيفر�ض نف�سه
ع �ل��ى خ ��ط امل �ن��اف �� �س��ة ع �ل��ى ال �ل �ق��ب ،وب � ��د�أت
الأ�سطورة ت�أخذ معاملها احلقيقية يف مو�سم
 1994يف خ���ض��م ت ��أل��ق الأ� �س �ط��ورة الآخ ��ر
الربازيلي �سينا ،ال��ذي حتول من ماكالرين
بيجو �إىل ول�ي��ام����س ري�ن��و ب�ع��د ظ�ف��ره بلقب
ب�ط��ول��ة ال �ع��امل  3م ��رات م��ع الأخ �ي��رة ،التي
ح���ص��دت ب��دوره��ا ل�ق��ب ال���ص��ان�ع�ين يف 1992
و ،1993وكان اجلميع يتوقع �أن يوا�صل �سينا
�سيطرته ب ��دءاً م��ن �سباق ب�ل�اده على حلبة
ان�ترالغ��و���س� ،أم ��ام ج�م��اه�يره ،خ�صو�صاً �أن
الأمل ��اين ت�ع��ر���ض ل��وع�ك��ة �صحية ،م��ا ا�ضطر
طبيب الفريق �إىل مراقبة و�ضعه طيلة الليل
يف حماولة لتخفي�ض حرارته املرتفعة ،لكن
�شوماخر خرج ظفر بال�سباق مفجراً مفاجئة
من العيار الثقيل.
ومت �ك��ن ��ش��وم��اخ��ر يف م��و��س��م  1995من
املحافظة على اللقب ال��ذي ح�صل عليه عام
 ،1994رغم حتول بينيتون من حمركات فورد
�إىل رينو ،واتخذ �شوماخر ق��راراً حا�سماً يف
م�سريته بتحوله عام  1996من فريق بينيتون
الذي توج معه باللقب يف العامني ال�سابقني،

با�سرتاتيجية ت��وق��ف �شوماخر م��ن توقفني
�إىل ثالثة ،ما يعني �أن الأملاين �سيحقق لفات
�سريعة ب���س�ي��ارة خفيفة ،وم��ع دخ ��ول ثنائي
ماكالرين �إىل احلظرية للمرة الثانية طلب
ب � ��راون م��ن � �ش��وم��اخ��ر �أن ي �ب��ذل م��ا بو�سعه
لتعوي�ض  25ثانية (ال��وق��ت ال��ذي يحتاجه
التوقف يف احلظرية) خالل  19لفة ،وحتقق
ل�ب��راون و� �ش��وم��اخ��ر م�ب�ت�غ��اه�م��ا ومت�ك�ن��ا من
قيادة ف�يراري �إىل املركز الأول و�سط ذهول
مدير ماكالرين رون ديني�س الذي علق حينها
على م��ا حققه �شوماخر�« :إذا ارتكبت خط أ�
�صغرياً أ�م��ام �شوماخر �سيكون لك باملر�صاد،
�إنه ال يرحم».
وكان عام  1999كارثياً بالن�سبة ل�شوماخر،
�إذ تعر�ض حل��ادث خطري يف املرحلة الثامنة
م ��ن ال �ب �ط��ول��ة ع �ل��ى ح �ل �ب��ة ��س�ي�ل�ف��ر��س�ت��ون
الربيطانية� ،أطاحت ب�آماله يف الظفر بلقبه
الأول مع ف�يراري ،بعد �أن كان مر�شحاً بقوة
لتحقيق ذلك ،فا�ضطر للغياب عن � 6سباقات
بالإ�ضافة �إىل �سباق بريطانيا ب�سبب ك�سر يف

�ساقه ،ما حرمه من اللقب بعدما بد�أ املو�سم عندما احتل املركز الأول على خط االنطالق،
بفوزين يف �سان مارينو وموناكو ،لكنه �ساهم ث��م ح��اف��ظ على م��رك��زه حتى نهاية ال�سباق
بعودة ف�يراري �إىل �ساحة الألقاب بح�صولها ليحقق ف��وزه التا�سع خ�لال ذل��ك املو�سم كما
على لقب ال�صانعني بف�ضل �أداء مميز من كان احلال يف .2000
ال�سائق الثاين ايرفاين.
وك��ان ع��ام  « 2002أ�ح �م��ر» بكل م��ا للكلمة
وك ��ان ��ت ال �ل �ح �ظ��ات الأج � �م� ��ل ب��ال�ن���س�ب��ة من معنى� ،إذ �سيطرت فرياري على البطولة
ل�شوماخر وف�ي�راري خ�لال ع��ام  ،2000الذي ب�شكل مطلق ،فح�صدت لقب � 15سباقاً منها
ت� ��وج ا ألمل � � ��اين ب�ل�ق�ب��ه الأول م ��ع «احل �� �ص��ان  11ل�شوماخر الذي توج بلقبه اخلام�س خالل
اجل��ام��ح» ،ال�ف��وز ب�سباق إ�ي�ط��ال�ي��ا على حلبة ��س�ب��اق فرن�سا ع�ل��ى حلبة م��ان�ي��ي ك��ور ق�ب��ل 6
م��ون��زا ال�ت��ي منحت ال�ف��ري��ق الإي �ط��ايل على مراحل على انتهاء البطولة التي كان خاللها
�أر�ضه وبني جماهريه فر�صة حقيقية للفوز املركز الثاين من ن�صيب باريكيللو.
باللقب.
ومتكن �شوماخر الذي بد�أ املو�سم ب�سيارة
ويف ع� ��ام  2001أ�ظ� �ه ��رت ف� �ي��راري «�أف عام  ،2001بفوزه بلقبه اخلام�س من معادلة
 »2001تفوقها على جميع مناف�ساتها اعتباراً ال ��رق ��م ال �ق �ي��ا� �س��ي م ��ن ح �ي��ث ع ��دد ا ألل �ق ��اب
من ال�سباق الأول يف �أ�سرتاليا ثم يف ال�سباق وامل���س�ج��ل ب��ا��س��م الأرج�ن�ت�ي�ن��ي خ ��وان مانويل
الذي تاله يف ماليزيا ،ثم يف �إ�سبانيا وموناكو فاجنيو الفائز باللقب �أع ��وام  1951و1954
ون��ورب��رغ��ري �ن��غ وف��رن �� �س��ا وامل� �ج ��ر وب�ل�ج�ي�ك��ا و 1955و 1956و ،1957ك�م��ا ح�ط��م ال��رق��م
(امل��رح�ل��ة الثالثة ع�شرة) ال��ذي �شهد تتويج القيا�سي م��ن حيث ع��دد االن�ت���ص��ارات خالل
�شوماخر باللقب قبل  4مراحل على انتهاء م��و��س��م واح ��د وامل���س�ج��ل با�سمه م���ش��ارك��ة مع
ال�ب�ط��ول��ة ،وج ��اءت أ�ح ��داث  11أ�ي �ل��ول لتلقي مان�سيل ( )9لينهي البطولة بر�صيد 144
بظاللها على �أداء �شوماخر الذي �سمع اخلرب نقطة ب�ع��د اح�ت�لال��ه امل��رك��ز ال �ث��اين  5م��رات
عندما ك��ان يف مطار فرانكفورت يف طريقه أ�ي �� �ض �اً وال �ث��ال��ث م ��رة واح � ��دة ،م�ت�ق��دم�اً على
�إىل إ�ي �ط��ال �ي��ا خل��و���ض � �س �ب��اق م��ون��زا ب �ع��د  5باريكيللو �صاحب  77نقطة ،ليكون الفارق
أ�ي��ام ،ف�أ�صيب ب�صدمة دفعت �إداري��ي فرياري بني الأول والثاين الأكرب يف تاريخ البطولة.
�إىل ال���س�م��اح ل��ه ب�ع��دم امل���ش��ارك��ة يف ال���س�ب��اق،
واع�ت�ق��د اجلميع �أن �شوماخر �سيوا�صل
�إال �أن ا ألمل ��اين رف����ض ذل��ك لأن «ال�ت�ي�ف��وزي» ��س�ي�ط��رت��ه امل�ط�ل�ق��ة ع�ل��ى ال�ب�ط��ول��ة يف 2003
الإيطاليني ح�ضروا بكرثة مل�شاهدة بطلهم ،كما فعل يف ا ألع ��وام الثالثة املا�ضية� ،إال �أن
لكن الأخ�ي�ر خيب آ�م��ال�ه��م ومل يتمكن حتى م��اك�لاري��ن م��ر��س�ي��د���س و��س��ائ�ق�ه��ا الفنلندي
من ال�صعود �إىل من�صة التتويج ،كما رف�ض كيمي رايكونن �إىل جانب زميله اال�سكتلندي
ال�ت�ح��دث �إىل رج ��ال ال�صحافة طيلة نهاية ديفيد كولتهارد ك��ان لهم كلمة أ�خ ��رى ،فلم
ذلك الأ�سبوع ،وتكرر الأمر يف ال�سباق التايل يتمكن �شوماخر من ح�سم لقبه ال�ساد�س �إال يف
يف ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة ب ��ال ��ذات ع �ل��ى ح�ل�ب��ة املرحلة الأخرية ،ولي�س بفوزه يف تلك املرحلة
انديانابولي�س ،لكن ه��ذه امل��رة لي�س ب�سبب ع�ل��ى ح�ل�ب��ة � �س��وزوك��ا ال �ي��اب��ان �ي��ة ،ب��ل ب�ح�ل��ول
ال�صدمة ،بل لأن الأملاين اختار الإطارات غري راي�ك��ون��ن يف امل��رك��ز ال �ث��اين خ�ل��ف باريكيللو،
املنا�سبة يف ذل��ك ال�سباق م��ا دف�ع��ه لالكتفاء ليظفر «�شومي» باللقب بـ 93نقطة متقدماً
ب��امل��رك��ز ال �ث��اين خ �ل��ف ه��اك �ي�نن ،ث��م ا��س�ت�ع��اد بفارق نقطتني فقط على رايكونن.
«�شومي» املبادرة يف املرحلة الأخرية يف اليابان
و�سيطر �شوماخر على جمريات البطولة
يف مو�سم  2004ب�شكل قل نظريه يف تاريخ
ريا�ضة الفئة الأوىل� ،إذ ظفر الأمل��اين باملركز
الأول يف �� 13س�ب��اق�اً م��ن �أ� �ص��ل  ،18حمطماً
ال��رق��م القيا�سي امل�سجل ب��ا��س�م��ه ،فيما ك��ان
امل��رك��ز ال �ث��اين م��ن ن�صيب زم�ي�ل��ه باريكيللو
الذي فاز ب�سباقني.
وك ��ان ت �ف��وق ري �ن��و (ار  )25وم��اك�لاري��ن
مر�سيد�س (ام بي  )20-4وا�ضحاً عام ،2005
مقابل تقهقر فرياري (اف  )2005و�شوماخر
الذي قدم �أداء خميباً ،وكان فوزه الوحيد على
حلبة انديانابولي�س الأمريكية وب�صورة باهتة
بعد ان�سحاب جميع ال�ف��رق امل ��زودة ب� إ�ط��ارات
م�ي���ش�لان ت �خ��وف �اً ع �ل��ى � �س�لام��ة ال���س��ائ�ق�ين،
و�أ�ضاف �شوماخر يف � 2006إجن��ازاً جديداً يف
م�سريته ال��رائ�ع��ة بتحطيمه رق��م الربازيلي
ال��راح��ل اي��رت��ون �سينا بانطالقه م��ن املركز
الأول للمرة  66خ�لال ج��ائ��زة ��س��ان مارينو،
التي �شهدت مناف�سة �شر�سة بينه وبني الون�سو
حتى الأمتار الأخ�يرة� ،إال �أن «�شومي» فر�ض
كلمته و أ�ح� ��رز امل��رك��ز الأول لأول م��رة منذ
�سباق انديانابولي�س عام  ،2005ليعلن بالتايل
عودته �إىل خط املناف�سة على لقب .2006
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كاريكاتير

ذهبت لتصوير جنينهاّ ..
فـ«لوح» بعالمة النصر
ظلت الربيطانية �أبليتون ( 31عاماً) وزوجها م��ارك ماكريا
( 36عاماً) يف حماوالت لإجناب طفل ملدة �أربع �سنوات ،من بعدها
تكللت حماوالتهما بالنجاح .وخ�لال ف�ترة حمل �أبيلتون ذهبت
للت�صوير ب��امل��وج��ات ف��وق ال�صوتية بخا�صية الـ 3Dلالحتفاظ
ب�صورة جلنينها كذكرى لعائلتها ،لكن فاج�أها جنينها ال�صغري،
الذي تنوي ت�سميته «وليام» ،بظهوره يف ال�صورة م�شرياً ب�أ�صابعه
ب�إ�شارة الن�صر « ،»Vوبدت الإ�شارة وا�ضحة يف �صورة الت�صوير فوق
ال�صوتي ،ما �أثار ده�شة اجلميع.
وعبرّ ت �أبليتون ع ّما حدث معها قائلة« :لدي �شعور ب�أن وليام
�سيكون م�شاغباً� ،إنه يتحرك با�ستمرار ويركلني».

ألغيا شهر العسل ..لدفع تكاليف عالج كلبهما
�ألغى زوجان بريطانيان �شهر ع�سلهما ،وا�ستخدما املال لدفع تكاليف عالج كلبهما امل�صاب مبر�ض ال�سرطان.
وكان من املقرر �أن يتوجه «�سري» و«كلري مورغان» �إىل ال�س فيغا�س لق�ضاء �شهر الع�سل ،بعد زفافهما يف مدينة
�سوان�سي بويلز ،حني اكت�شفا �أن كلبهما الأليف «تيتو» م�صاب بال�سرطان.
طبيب بيطري عاين «تيتو» و�أبلغهما �أنه يحتاج �إىل عملية وعالج كيميائي تكلفان �أكرث من  7500جنيه ا�سرتليني.
وقال �سري مورغان ( 36عاماً) �إنه كان يتطلع قدماً لق�ضاء �شهر الع�سل مع عرو�سه ،لكنهما قررا �إلغاءه لأن «تيتو»
كلب خا�ص ،وهو �أهم بالن�سبة �إليهما من �شهر الع�سل.
وقالت الزوجة كلري ( 26عاماً) �إنها طلبت مع زوجها من الطبيب البيطري «فعل كل ما هو مطلوب لإنقاذ تيتو،
بغ�ض النظر عن التكاليف ،بعد �أن قررا �إلغاء �شهر الع�سل و�إنفاق الأموال املخ�ص�صة له على عالج كلبهما الأني�س».
الطبيب البيطري �أجرى عملية جراحية عاجلة للكلب ،قام مبوجبها ببرت �ساقه اليمنى و�إخ�ضاعه بعدها لدورة
من العالج الكيميائي ،ملكافحة ال�سرطان يف كتفه الأمين.

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

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

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

اتصل باإلسعاف لمعالجة حمامته
ك�شفت درا�سة جديدة ارتفاع املكاملات اخلادعة لطلب النجدة التي تلقتها ال�شرطة الربيطانية
خ�لال الأ�شهر املا�ضية ،وم��ن �أغ��رب ه��ذه االت�صاالت �شاب ات�صل بالإ�سعاف مل�ساعدة حمامته
الأني�سة ،جراء �إ�صابتها ب�ضيق يف التنف�س.
كما ات�صل �شخ�ص �آخر  23مرة بالنجدة ليطلب من ال�شرطة الربيطانية نقله من مدينة �إىل
�أخرى ،فيما ات�صلت فتاة مراهقة بال�شرطة لإبالغها بتحذير كاذب بوجود قنبلة يف و�سط مدينة
«مدل�سبوره» ،مما ت�سبب ب�إحداث فو�ضى �شاملة ب�سبب �إغالق املنطقة و�إخالئها من النا�س.
وتلقت خدمة الإ�سعاف يف مدينة «ليدز» مكاملة خمادعة ا�ستغرقت  33دقيقة يف يوليو املا�ضي،
من مت�صلة ب��دت ك�أنها طفلة مذعورة عمرها � 3أع���وام ،لكن تبني الحقاً �أن املت�صل فتاتان يف
العا�شرة من العمر ،وات�صلتا بالإ�سعاف بق�صد الت�سلية.
كما ات�صل �شاب بال�شرطة الربيطانية  7م��رات يف يوم واح��د لي�شتكي من حيوانه الأني�س
الهم�سرت ،وات�صل رجل بالنجدة لتغيري البطاريات يف جهاز التحكم عن بعد.
وتتلقى خدمة الإ�سعاف مبقاطعة «يورك�شاير» � 750ألف مكاملة خادعة كل عام ،فيما تلقت
خدمة الإطفاء يف مقاطعة «مري�سي�سايد»  1122مكاملة خادعة العام املا�ضي� ،صدرت غالبيتها من
�أ�شخا�ص يعانون من م�شاكل يف ال�صحة العقلية ،ومن �أطفال ومراهقني وبالغني.
هذا االرتفاع و�ضع �ضغطاً هائ ًال على املوظفني الذين يتعاملون مع مكاملات النجدة ويعملون
فوق طاقتهم ب�سبب التخفي�ضات يف امليزانية.

ّ
طلق زوجته لتستفيد من مبلغ الضمان االجتماعي
طلق مواطن �سعودي زوجته بر�ضاها ،لت�ستفيد من خم�ص�ص ال�ضمان االجتماعي ،رغم
وجود �أربع بنات وولدين بينهما ،وذلك ب�سبب تردي حالته ال�صحية ،والفقر الذي يعي�شه ،فهو
ال ميلك منز ًال وال �سيارة� ،إ�ضافة �إىل مر�ضه و�ضعف راتبه التقاعدي الذي يتبقى منه  239ريا ًال
بعد �سداد ما عليه من التزامات ،بعد ّ
تدخل �أهل اخلري يف املنطقة مل�ساعدته.
«ط .العنزي» متقاعد من الأمن العام منذ � 7سنوات ،ويتقا�ضى راتباً تقاعدياً مقداره 2600
ريالُ ،يخ�صم منه  1200ريال �إيجار املنزل� ،إ�ضافة �إىل خ�صم ق�سط للبنك العربي ،فال يتبقى
معه �سوى  239ريا ًال� ،إ�ضافة �إىل دين واجب ال�سداد عليه يبلغ  11500ريال.
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