كــل عــام وأنـتـم بخــير

َّ
مــــوحــــــــدة
ألمـــــة

ملنا�سبة ح��ل��ول ع��ي��د ا أل���ض��ح��ى امل���ب���ارك يف
الأ�سبوع املقبل ،حتتجب «الثبات» عن ال�صدور،
على �أن تعود �إىل قرائها يف الأ�سبوع الذي يليه..
راجية من اهلل عز وج�� ّل �أن ي�أتي الأ�ضحى يف
العام املقبل والأمة العربية والإ�سالمية ترفل
بكل �أ�سباب الوحدة والقوة واملنعة.
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«أيـــوب» ..صــاعقـــة
فـي سمــاء «إســرائيــل»

خطايا مرسي تحاصره شعبيًا
االنتخابات األميركية« ..إسرائيل»
والنفط واألفيون ثالثهما

أحداث األسبوع
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االفتتاحية

رقصة التانغو مع العصر الحجري
بتلك العني العرجاء ،بل بتلك اللغة العرجاء ،ثابر ب��رن��ارد لوي�س على
و�صف حالنا «ه��ذه املجتمعات التي عقدت قرانها على ال�ق��رون الو�سطى»،
بعدما حتدث عن «عامل عربي مازال ي�صرّ ،وبخيالء ،على �أن يرق�ص التانغو
مع الع�صر احلجري»!
امل�ست�شرق الأمريكي ،الربيطاين الأ�صل ،الذي �سبق وكتب عن دور العرب
وامل�سلمني يف �إعادة هيكلة العقل الأوروبي فل�سفياً وعلمياً ،بعدما كانت القارة
العجوز قد م�ضت بعيداً يف ثقافة الأدغ��ال ،رمبا ال يدري� ،أو لعله يدري ماذا
فعلته الإمرباطوريات ،ويف �إطارها امل�ؤ�س�سة ال�صهيونية ال�ضاربة يف الالوعي
(والوعي) االيديولوجي للمجتمعات الغربية ،من �أجل �إع��ادة هيكلة احلالة
العربية ،ودائ�م�اً ب�سبب املوقع اجليو�سرتاتيجي احل�سا�س� ،أو ب�سبب حقول
النفط...
نذكرّه فقط بالدور ال��ذي ا�ضطلع به الداعية ال�صهيوين لوي�س ارين�س
حلمل الرئي�س وودرو ويل�سون على االنزالق يف احلرب العاملية الأوىل ،بعدما
كان الناخبون قد جددوا �إقامته يف البيت االبي�ض ،لأنه جنّب الأمريكيني تلك
احلرب ..كل هذا من �أجل �أن ي�صل الإنكليز �إىل فل�سطني ،ويطلق �آرثر بلفور،
بال�شراكة مع لويد جورج ،الوعد ال�شهري وامل�ش�ؤوم...
نذكّر لوي�س؛ امل�صاب برهاب امل�سلمني (وال�ع��رب) بعدما افتنت برتاثهم
لعقود ،ب��أن الرئي�س فرنكلني روزفلت ،ول��دى انتهاء م�ؤمتر يالطا يف �شباط
 1945مع جوزف �ستالني وون�ستون ت�شر�شل ،قطع ن�صف الكرة الأر�ضية وهو
الذي يحمل يف �ساقيه  7كيلو غرامات من احلديد لإ�صابته بال�شلل ،ليتوجه
�إىل ال�شرق الأو�سط وير�سم خارطة الطريق للنفط...
�أمل يكتب �سايرو�س �سالزبرغر أ�ن��ه يف تلك اللحظة دخلت املنطقة يف
زم��ن آ�خ��ر؟ ك��ان ان��دري��ه فونتني �أك�ثر دق��ة حني كتب عن «ان�ع��دام ال��زم��ن» يف
ال�ق��ارة العربية ،ودائ�م�اً ب�سبب النفط ،وب�سبب هيكل �سليمان ال��ذي عرفت
امل�ؤ�س�سة ال�صهيونية �إياها كيف جتعل منه املحور العقائدي لغالبية املجتمع
الأمريكي...
بل �إن فونتني ق��ال« :يف تلك اللحظة حت�وّل ال�شرق الأو�سط �إىل رقعة
�شطرجن»!
�أجل ،عامل عربي يف الإقامة اجلربية ،ب�شكل �آخر تواط�أنا مع القيا�صرة؛
لعب بنا جون فو�سرت داال�س ،وهرني كي�سنجر ،والك�سندر هيغ ،وجورج �شولتز،
وكوندوليزا راي�س بطبيعة احل��ال ،فيما ك��ان على «احل��اخ��ام» ب��ول ولفوويتز
الذي طاملا وُ�صف بالدماغ اال�سرتاتيجي للبنتاغون� ،أن ي�ضع درا�سته ال�شهرية،
وحيث يبدو ال�شرق الأو�سط مبنزلة املنطقة املحرمة �سوى على الأمريكيني..
ماذا عن العرب؟ ظالل ب�شرية ،ال بل �إننا ن�ستعيد و�صف مظفّر النواب لتلك
الرباميل الب�شرية (ال النفطية فقط) التي تتدحرج على �أر�صفة روتردام.
�أجل ،حالة انعدام الزمن ،و�إال كيف لنا �أن منتهن الت�سوّل اال�سرتاتيجي،
والت�سول التكنولوجي ،فيما الأمثلة �أمامنا؟! من ال يعرف كيف خرجت كوريا
حمطّ مة من احلرب لتغدو كوريا اجلنوبية ،بالرغم من الهيمنة الع�سكرية
الأم�ي�رك �ي��ة ،ظ��اه��رة ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة ف ��ذة ،ح�ت��ى �أن « آ�ب� ��ل» الأم�يرك �ي��ة الهائلة
تتقدم ب�شكوى �ضد «�سام�سونغ» الكورية ،ملناف�ستها �إياها يف �أكرث ا إلجن��ازات
الإلكرتونية رهافة وفاعلية!
نحن الذين دخلنا الفتنة الكربى� ،أل�سنا بحاجة �إىل ربيع تكنولوجي،
و�أخالقي ،يقلب رقعة ال�شطرجن ر�أ�ساً على عقب؟

نبيه الربجي

«الحريرية السياسية» وريثة «البشيرية القواتية»

جعجع بات تابعًا في مشروع كان حربته
ي�ستغرب ك �ث�يرون ك�ي��ف ي�ت�لاق��ى «ت�ي��ار
امل���س�ت�ق�ب��ل» ،ال ��ذي ي � ّدع��ي متثيله �شريحة
ك�ب�رى م��ن امل�سلمني يف ل�ب�ن��ان ،م��ع «ح��زب
ال�ق��وات اللبنانية»؛ االب��ن الطبيعي للمناخ
االن� � �ع � ��زايل ال� � ��ذي م �ث �ل��ه ح � ��زب ال �ك �ت��ائ��ب
اللبنانية طيلة العقود املا�ضية ،وكان جوهر
ف�ك��ره رف����ض ف�ك��رة ال �ع��روب��ة م��ن �أ��س��ا��س�ه��ا،
واالغ �ت��راب ع��ن امل�ن�ط�ق��ة ب��رم�ت�ه��ا ،واحل�ل��م
بالتحول �إىل قطعة من كيان وار���ض «الأم
احلنون» (فرن�سا االنتداب) ،ومن ثم �أمريكا
امل�ع��ادي��ة ل�ك��ل ت��وج��ه ث ��وري حت ��رري ع��رب�ي�اً،
ومنا ٍد بوحدة العرب ،يف حني �أن امل�سلمني يف
لبنان عموماً ،و�شريحة وازنة من امل�سيحيني
(املعار�ضني للكتائب) ،طاملا كانوا يف مقدمة
رافعي راي��ات العروبة وال�سائرين يف ركاب
م�شاريعها الوحدوية.
ومما يلفت هذه الأي��ام� ،أن �سيا�سياً مثل
الناطق با�سم «امل�ستقبل»؛ ف ��ؤاد ال�سنيورة،
عندما يتحدث عن �سالح املقاومة يف لبنان،
يطلق تعابري و«م�صطلحات» كتائبية متاماً،
مثل «املغامرة» حيناً ،و«التوريط» حيناً �آخر
واحللول حمل الدولة (�أي دول��ة؟) �أحياناً،
وهي عبارات ال ترد فقط على ل�سان �سامي
اجل�م�ي��ل ه��ذه ا ألي � ��ام ،ب��ل ت��ذ ّك��ر باخلطاب
ال��ذي كان ي�صدر عن الراحل بيار اجلميل
(اجل � �دّ)؛ م�ؤ�س�س «ح��زب ال�ك�ت��ائ��ب» ،قبيل
انفجار احل��رب الأهلية اللبنانية ،وكذلك
عن ابنه ب�شري؛ م�ؤ�س�س «القوات اللبنانية»،
ع� �ن ��دم ��ا ك ��ان ��ا ي� �ت� �ح ��دث ��ان ع� ��ن امل� �ق ��اوم ��ة
الفل�سطينية و�ضرورة منع عملها من لبنان،
مع فارق ال ميكن جتاهله ،وهو �أن ال�سنيورة
وغ�ي��ره م��ن رم� ��وز «امل���س�ت�ق�ب��ل» ي�ت�ن��ا��س��ون

�أنهم يتحدثون عن حزب لبناين وازن ،هو
«ح��زب اهلل» ل��ه ف�ضل الت�صدي لالحتالل
«ا إل� �س��رائ �ي �ل��ي» ،ودح ��ره ع��ن �أر� ��ض ل�ب�ن��ان،
ول��ه �سابقة الن�صر الكبري على اع�ت��داءات
«�إ�سرائيلية»� ،أبرزها عدوان متوز .2006
ك��ان �آل اجل�م�ي��ل ،وم��ا ي��زال��ون ،ي� ّدع��ون
ال� �ع ��داء ل� �ـ«�إ�� �س ��رائ� �ي ��ل» ،ل�ك�ن�ه��م ي��رف���ض��ون
انخراط لبنان يف �أي حرب �ضدها ..و«حزب
امل�ستقبل» ورئي�سه ال�ب��دل ع��ن �ضائع ف ��ؤاد
ال�سنيورة ،ملتزمزن بحرفية ه��ذا املوقف،
متنا�سني �أن �شعارات «احل��ري��ة» و«ال�سيادة»
و«اال�ستقالل» ال تتحقق من دون ثمن غال
يجب دفعه.
وبنظرة �سريعة �إىل املرحلة االنتقالية
ب�ي�ن �أف� ��ول احل��ال��ة ال�ك�ت��ائ�ب�ي��ة  -اجلميلية
وبداية ح�ضور احلالة احلريرية امل�ستقبلية،
جند �أن حالة الت�سلم والت�سليم بني احلالتني
ب��د�أت عندما تيقّن الأم�يرك�ي��ون و�أتباعهم
ال�سعوديون ب�أن مقتل ب�شري اجلميل وف�شل
��ش�ق�ي�ق��ه �أم �ي��ن يف ف ��ر� ��ض ات� �ف ��اق � 17أي� ��ار
اال��س�ت���س�لام��ي م��ع ال �ع��دو «الإ� �س��رائ �ي �ل��ي»،
على ال�شعب ال�ل�ب�ن��اين ،ك��ان ��ش�ه��ادة وف��اة ملا
�� ُ�س� ّم��ي «امل��ارون�ي��ة االن�ع��زال�ي��ة» ،ف�ك��ان ال�ق��رار
اخل ��ارج ��ي  -ال � ��دويل والإق �ل �ي �م��ي ب ��إح�لال
«احل��ري��ري��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة» حم��ل «امل��ارون �ي��ة
ال�سيا�سية» يف �إدارة النظام اللبناين وخدمة
امل�شاريع الغربية ،ويف مقدمها �أمن و�سالمة
«�إ�سرائيل».
ج ��اءت «احل��ري��ري��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة» و�صفة
�أمريكية �سعودية لوراثة املارونية ال�سيا�سية
يف لبنان ،وكل من نظامي احلكم يف العراق
و�سورية ،بعد توريط حاكم العراق ال�سابق

الرئي�س �سعد الدين احلريري و�سمري جعجع

يف ح��روب �إقليمية ،ث��م بالتخل�ص منه بعد
احتالل ال�ع��راق ،وال يخفى على أ�ح��د مدى
اجلهد الأمريكي والتمويل ال�سعودي الذي
ف�شل يف حماولة تن�صيب الن�سخة احلريرية
العراقية؛ �إياد عالوي ،حاكماً على العراق.
وعندما ف�شل احلريري الأب� ،أو رف�ض،
تنفيذ حرفية هذا امل�شروع يف لبنان ،اغتاله
�أ� �ص �ح��اب امل �� �ش ��روع ،ل�ي�ح�ق�ق��وا ب��دم��ائ��ه ما
ف�شلوا يف حتقيقه ب��وج��وده ،و�إال ملا ا�ستطاع
الأم�ي�رك �ي��ون وح �ل �ف��ا ؤ�ه��م يف امل�ن�ط�ق��ة نقل
��ش��ري�ح��ة ك�ب�رى م��ن امل���س�ل�م�ين م��ن اجل�ه��ة
ال �ع��روب �ي��ة ال �ث��وري��ة امل �ع��ادي��ة ل �ل �غ��رب� ،إىل
التحالف مع «القوات» و«الكتائب» ،وغريهم
م��ن غ�ل�اة امل�ت�ط��رف�ين ��ض��د ال �ع��روب��ة ،و�إىل
ا�ستبدال ��ص��ورة جمال عبد النا�صر ب�صور
امللك عبد اهلل وجورج بو�ش.
اليوم يراهن �سمري جعجع ،باعتباره وريثاً
للم�شروع الكتائبي  -الب�شريي ،وال�ساعي ،يف
احلالتني الب�شريية واجلعجعية ،للو�صول
�إىل ق�صر بعبدا ،كو�سيلة لل�سيطرة جمدداً
على لبنان ،وح�سم ال�صراع التاريخي القائم
فيه مل�صلحة امل�شروع التق�سييمي الفدرايل،
على قاعدة التحالف مع «�إ�سرائيل» ،وال�سري
يف ركاب امل�شاريع الأمريكية  -الأطل�سية.
وقد كان �سمريجعجع �صريحاً و�صادقاً
يف ت�شريحه للعالقة ال�ت��ي جت�م��ع «ق��وات��ه»
بحلفائه ،وحت��دي��داً «ت�ي��ار امل�ستقبل» ،حيث
ق ��ال« :ن �ح��ن مل ن�ل�ت�ح��ق ب � أ�ح��د ،ه��م ج ��ا�ؤوا
�إل �ي �ن��ا» ،ل�ك�ن��ه أ�خ �ف��ى ال�ن���ص��ف ال �ث��اين من
احلقيقة ،وه��ي �أن��ه �أ�صبح تابعاً للحريرية
ال�سيا�سية ،التي تتوىل حالياً قيادة امل�شروع
ذاته الذي كان جعجع وقائده ب�شري اجلميل
ر�أ�س حربته يف زمن م�ضى.
ومثلما �شكلت اململكة ال�سعودية رافعة
قوية لطموحات ب�شري اجلميل يف حماولة
ال���س�ي�ط��رة ع�ل��ى ل�ب�ن��ان ،وال�ت�خ�ل����ص م��ن �أي
وج��ود م�ق��اوم ف�ي��ه ،ت�شكل ال�ي��وم ،باعتبارها
�أم احلريرية ال�سيا�سية وملهمتها ،م�صدر
ال�ت�م��وي��ل ا أل� �س��ا� �س��ي ال� �س �ت �م��راري��ة م���ش��روع
�سمري جعجع ،للو�صول �إىل بعبدا وا�ستكمال
م�شروع ب�شري اجلميل.
من هنا تر�سم حدود ال�صراع اجلاري يف
لبنان هذه الأيام ،وعلى �أ�سا�سه حتدد املواقف
يف ما هو مقبل من حمطات.

عدنان ال�ساحلي
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غرام بـ«الكنفشة»
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

قال �صديق على ّ
اط�لاع يومي
ب �ن �� �ش��اط وح ��رك ��ة ال �ن��ائ��ب ع�ق��اب
�صقر� ،إن ا ألخ�ي�ر مظلوم ب�سبب
غرامه بـ«الكنف�شة» ،فهو فع ً
ال يوزع
ال�سالح والأم ��وال واملرتزقة كما
ذك� � ��رت ال �� �ص �ح��ف ال�ب�ري �ط��ان �ي��ة
وا ألم�ي�رك �ي��ة ،ل�ك�ن��ه جم��رد م��وزع
ال�صرفيات ،و�إن ال�شخ�ص ال��ذي
�أمر بال�صرف �ضابط برتبة مالزم
�أول يف املخابرات ال�سعودية� ،ضمن
ال �ف��ري��ق ال �� �س �ع��ودي امل ��وج ��ود يف
�أ�ضنة.

الحبل القصير
الح��ظ �سفري دول��ة خليجية كيفية تف�سري ق��ادة � 14آذار املعلومات التي
�أورده� � ��ا ال���س�ي��د ح���س��ن ن �� �ص��راهلل يف إ�ط�لال �ت��ه الأخ� �ي��رة ،وق� ��ال ألح ��ده ��م �إن
املعلومات يجب �أن ُت��د ّون بدقة ،أ�م��ا احلقد ال�شخ�صي فال يجوز �أن يكون يف
التقرير على �أن��ه معلومة ،لأن اجلميع ي��رى احلبل الق�صري م��ن الطويل.

أقسم على الوشاية

�� �س� �ع ��ى �أم� � �ي� ��ن ع� � � ��ام ق� � � ��وى � 14آذار ل� � � � ��دقّ إ��� � �س� � �ف �ي��ن ب� �ي��ن م ��رج ��ع
ر� � �س � �م ��ي ك � �ب �ي�ر و� � �ص� ��دي� ��ق ل � � ��ه ،م � ��ن خ� �ل ��ال حت� ��ري � ��� ��ض ال � �� � �ص� ��دي� ��ق ع �ل��ى
امل � ��رج � ��ع م � ��ن ب� � ��اب االن � �ت � �خ� ��اب� ��ات ال� �ن� �ي ��اب� �ي ��ة امل� �ق� �ب� �ل ��ة� ،إال �أن امل ��ر�� �ش ��ح
�سمع القائد املت�شدد على �إحدى الإذاعات يقول كالماً نقي�ضاً ملا كان �أبلغه به،
ف�أ�سقطه من قائمة املوثوقني ،و�أق�سم على الو�شاية به للمرجع.
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موضوع الغالف ُ
أبواب «رومية» تفتح للقتال في سورية
ال ميكن و�صف عملية الفرار املنظمة من
ال�سجن املركزي يف رومية لثالثة �أ�شخا�ص
من تنظيم «فتح الإ�سالم»� ،سوى بالف�ضيحة،
ال�سيما يف �شكل ح�صولها وطريقة تنفيذها،
وعدم معرفة الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة
الداخلية والبلديات بها ،وحتديداً املديرية
العامة لقوى الأم��ن الداخلي� ،إال بعد �أكرث
م��ن �شهر على وق��وع�ه��ا ،وجن��اح ال�ف��اري��ن يف
ال �ت��واري ع��ن الأن �ظ��ار ،وال�ق�ت��ال �إىل جانب
«�إخ��وان�ه��م» يف �سورية �ضد ال�ن�ظ��ام ،ومقتل
�أح ��ده ��م ،ول ��و مل ي �ج � ِر ن���ش��ر � �ص��ورة جثته
والتعرف �إليها ،وتغني «اجلهاديني» مبقتله،
ملا انك�شف �أمر الهروب الذي �سيظل و�صمة
عار يف تاريخ ال�سجون يف لبنان ،ي�ضاف �إىل
الكثري من املثالب واملخالفات التي تن�ضح
بها ال�سجون يف هذا البلد ال�صغري.
فقد ا�ستيقظ �سجن رومية يوم اجلمعة
يف  12ت���ش��ري��ن الأول  2012م �ت ��أخ��راً على
عملية فرار اثنني من قياديي «فتح الإ�سالم»
ه �م��ا :اجل ��زائ ��ري ف�ي���ص��ل �إ��س�م��اع�ي��ل عقلي
(م��وال�ي��د ح�سني داي يف اجل��زائ��ر يف ال�ع��ام
 ،)1981وال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ال �� �س��وري حم�م��ود
عو�ض فالح (مواليد درعا يف العام ،)1980
الذي قتل خالل املعارك يف �سورية ،والعن�صر
ال�سوري عمر حممود عثمان ،لت�شرع الباب
ع�ل��ى ال�ك�ث�ير م��ن الأ��س�ئ�ل��ة واال��س�ت�ف���س��ارات
ال �ت��ي حت �ت��اج �إىل ت��و��ض�ي�ح��ات م��ن املعنيني
بال�سجون ،وع��دم االكتفاء بالتهليل ملقولة
ق��رب م��وع��د نقل �إدارة ال�سجون م��ن وزارة
الداخلية والبلديات �إىل وزارة ال�ع��دل ،لأن
امل�شكلة كبرية ومتفاقمة ،وحتتاج �إىل �إ�صالح
ج��ذري يعيد الأم��ور �إىل ن�صابها ،فال تبقى
ال�سجون مكاناً لتخريج املزيد من املجرمني
واخلارجني على القانون.
مت �ك��ن ال���س�ج�ن��اء ال �ث�لاث��ة م��ن ال �ف��رار
بوا�سطة هويات م��زورة ،وهم الذين اعتادوا
�أ�سا�ساً على التنقل بهويات مزورة ،كما فعلوا
مراراً وتكراراً خالل وجودهم خارج ال�سجن
وان�ضوائهم يف العمل الإره��اب��ي لتنظيمهم
امل�سلح «ف�ت��ح الإ� �س�ل�ام» ،ك�م��ا �أن « أ�م�يره��م»
املختفي عن ال�سمع والنظر (�شاكر العب�سي)
تن ّكر ب��زي ام��ر�أة ليتوارى عن الأن�ظ��ار عند
حم��اول �ت��ه اخل� ��روج م��ن خم�ي��م ن�ه��ر ال �ب��ارد
بعد �سقوطه بيد اجلي�ش اللبناين على �إثر
اال�شتباكات التي وقعت بني الطرفني يف �أيار
 ،2007فاختفت �آثاره كلياً.

ضباط ورتباء يرفضون
الخدمة في «رومية»
بسبب خطورة
المسؤولية

�صحيح �أنه مل ُيعرف متى وكيف ح�صلت
عملية فرار الثالثة (عقلي وفالح وعثمان)،
يف ظ��ل ع ��دم ت �ع��اون رف��اق �ه��م الإ��س�لام�ي�ين
مع التحقيقات التي بد�أتها النيابة العامة
الع�سكرية ،لكن م��ا ُع��رف ه��و �أن املوقوفني
ه��رب��وا بت�سهيل م��ن ع�ن��ا��ص��ر ق ��وى الأم ��ن
ال��داخ �ل��ي امل ��وجل ��ة ب��احل��را� �س��ة والأم� � ��ن يف
ال�سجن ،يف تواط ؤ� م�شبوه يتجاوز الر�شوة
ال�ت��ي ُدف�ع��ت ،و�إل �ق��اء التهمة على ال�ضباط
ال���ص�غ��ار وال�ع�ن��ا��ص��ر ال �ع��ادي��ة� ،إىل ��ض��رورة
م�ساءلة ال�ضباط الكبار ،فهل الفرار ح�صل
بتغطية وت�سهيل منهم؟ وهل هناك من فتح
لهم الباب للخروج بذريعة التوجه للقتال يف
�سورية؟ وكيف ميكن للموقوفني �أن يخرجوا
م��ن ال���س�ج��ن ول ��و مب��وج��ب ب �ط��اق��ات ه��وي��ة
م��زي�ف��ة ،م��ن دون �أن ي�شعر بهم احل��را���س؟
�أمل ي��دق�ق��وا يف ه��وي��ات�ه��م؟ وك�ي��ف �أمكنهم

تعليق
علّق م�س�ؤول كتائبي متهكماً على م��ا نُقل
عن �سعد احلريري ب�أنه لن يعطي كر�سياً نيابياً
للكتائب يف ال�شوف ،بقوله� :صحيح �أن �سعداً
ورث امل��ال عن �أبيه فبدده مب�ساعدة جنبالط
وجعجع ،لكنه مل يرث يف ال�شوف عجوة مترة،
فهل ��ص� ّدق نف�سه فع ً
ال �أن��ه مَي��ون على توزيع
املقاعد ،كما يوزع معلمه خاليا القاعدة؟

استياء مستشار
�أبدى م�ست�شار رئا�سي ا�ستياءه من حما�صرة
م �� �س ��ؤول ك �ب�ير ب���ش�ل��ة �أق� ��رب� ��اء ال ع�ل�اق��ة لها

اخل � ��روج و� �س �م��ات �ه��م م �ع��روف��ة وحم�ف��وظ��ة
حتى ولو ا�ضطروا �إىل التن ّكر؟ وهل ا�ستغل
ال�ف��ارون الثالثة العطلة الق�ضائية وع��دم
�إمكانية ا�ستدعائهم �إىل جل�سات حماكمات
يف املحكمة الع�سكرية الدائمة على ا ألق��ل؟
و�أي��ن هي كامريات املراقبة التي تلتقط كل
�شيء وت�سجل كل التحركات والو�شو�شات؟
وملاذا �أُهملت بينما هي حر�س حا�ضر للتنبيه
وا إلن � � ��ذار والإر� � �ش� ��اد �إىل م �ع��رف��ة ط��ري�ق��ة
الهروب� ،أو جمرد البدء بتنفيذها ولو برتو
وهدوء؟
وه ��ل ��ص�ح�ي��ح �أن احل��را���س ي �غ� ّ�ط��ون يف
ن ��وم ع�م�ي��ق وي���س�ل�م��ون راي ��ة الإم � ��رة داخ��ل
ال�سجن �إىل ه ��ؤالء «اجل�ه��ادي�ين» ال��ذي��ن ال
ي�ستهان بعددهم وع�ضالتهم وقدرتهم على
الو�صول �إىل هدفهم داخل ال�سجن وخارجه،
وهم م�ستعدون للقتل متى احتاجوا القيام
بذلك؟
وه��ل �صحيح �أن ه�ن��اك �ضباطاً ورت�ب��اء
يرف�ضون اخل��دم��ة يف �سجن روم�ي��ة ب�سبب
خ�ط��ورة امل���س��ؤول�ي��ة ،وه��و �أم��ر لي�س خافياً
على أ�ح��د ويعرفه القا�صي وال��داين نتيجة
البوح امل�ستمر لل�ضباط والعنا�صر؟ فلماذا
ال يجري و�ضع خمطط يعزز و�ضعية ه�ؤالء
الأمنيني ويكبح جماح �أولئك «الفتحاويني
الإ��س�لام�ي�ين» املتفلتني م��ن ك��ل رادع ديني
و�أخالقي ،وال يعرتفون بكينونة الدولة ،بل
ب�إمارتهم؟!
ب � ��ر�أي ق �� �ض��اة و أ�م �ن �ي�ي�ن ،ف � ��إن م��وق��ويف
«ف �ت ��ح ا إل�� � �س �ل��ام» مل ي �ك ��ون ��وا يف ي� ��وم م��ن

ا ألي� � ��ام م���س�ج��ون�ين يف «روم � �ي� ��ة» ،ب ��ل على
العك�س مت��ام�اً؛ ك��ان��وا أ�ح ��راراً يف حتركاتهم
وت �ن �ق�لات �ه��م و�أع �م ��ال �ه ��م داخ � ��ل ال �� �س �ج��ن،
وك�أنهم يحيون خارجه ،فيتوا�صلون يف �أية
حلظة م��ع ال�ع��امل ك�ل��ه ،بف�ضل التجهيزات
وامل�ستلزمات والت�سهيالت امل�ؤمنة لهم� ،إذ
توجد بحوزتهم حوا�سيب حممولة وهواتف
خ �ل��وي��ة ح��دي �ث��ة وذك �ي��ة وم �ت �ط��ورة ك �ث�ي�راً،
واملعدات الالزمة ل�صناعة ال�سكاكني والآالت
احلادة واملمنوعات ،وكانت التقارير الأمنية
ال�صادرة عن قوى الأمن الداخلي تتبجح يف
القول �إنها �صادرت �سكيناً �أو هاتفاً خلوياً؛ يف
تناق�ض وا�ضح مع الواقع� ،سرعان ما انك�شف
زي�ف��ه وح ��دث امل�ح�ظ��ور ،ف�ه��ل ه��ذا ال�ت��واط� ؤ�
يبني �سجناً وي�صلح �سجناء؟
امل�ط�ل��وب ع�ل��ى ح��د تعبري ق���ض��اة ،لي�س
االق�ت���ص��ار ع�ل��ى حم��ا��س�ب��ة امل�ق���ص��ري��ن على
ت�سهيل عملية ال �ف��رار ،وه��و م��ا اع�ت�رف به
وزي��ر ال��داخ�ل�ي��ة وال�ب�ل��دي��ات العميد م��روان
��ش��رب��ل ،ولي�س �إي �ج��اد «�صيغة تعاي�ش» بني
الأمنيني واملوقوفني الإ�سالميني ،واالنبهار
ب�أنهم «�أم��ر واق��ع» يجب ا�سرت�ضا�ؤه يف كل
مرة ،وم�سايرته �إىل حد «عنرتته» ،واالكتفاء
ب�سد الثغرات التي ميكن النفاذ منها يف كل
م ��رة ،ب��ل و��ض��ع ح��د للفلتان ال�ق��ائ��م داخ��ل
�سجن روم�ي��ة وبقية ال�سجون اللبنانية يف
امل�ن��اط��ق ا ألخ� ��رى ،وال�ت�ع��ام��ل ب�ح��زم و��ش��دة،
و�ضبط �إي�ق��اع اللعبة ع�بر �إفهامهم ب�أنهم
�سجناء ،وب��أن�ه��م ارت�ك�ب��وا ج��رائ��م تقع حتت
طائلة القانون وت�ستحق العقاب والتجرمي،
ولي�سوا يف مكان لال�ستجمام.
�صحيح �أن الطبقة الثالثة من املبنى (ب)
يف �سجن رومية املركزي ت��رزح حتت هيمنة
«الإ� �س�ل�ام �ي�ي�ن» ،و�أن ع��دده��م ت�ق�ل����ص بعد
فرار ثالثة منهم ،لكن ه�ؤالء جميعاً لي�سوا
على ا�ستعداد ت��ام فقط للهروب متى حتني
ال�ف��ر��ص��ة وت ��أت��ي إ�� �ش��ارة االن �ط�ل�اق ،ب��ل هم
قادرون على ب�سط نفوذهم على ال�سجن من
خارجه كما كانوا يفعلون وهم بداخله ،حيث
كان كل واحد منهم �آمراً ناهياً ،وبا�ستطاعته
ت�أليب بقية ال�سجناء على احلرا�س ،وتفكيك
ال�سجن برمته �إ ْن ح��اول ع�صيان �أوامرهم،
ف�ه��م «�إم � ��ارة» داخ ��ل ال���س�ج��ن ،و«�إم� � ��ارة» يف
اخلارج ،و�أي مكان ا�ستطاعوا �إليه �سبي ًال.

علي املو�سوي

بال�سيا�سة وال بالعمل الوطني ،متطره بن�صائح
فئوية �أخرجته عن �سيا�سة ال�ت��وازن التي كان
يعتمدها يف بداية عمله ال�سيا�سي.

واملحا�ص�صة الطائفية ،ولي�س بالكفاءة والعلم؟
خ��امت �اً ب��ال �ق��ول� :إىل م�ت��ى �ستبقى الطائفية
واملذهبية حتكمان لبنان؟!

تساؤالت وزير سابق

باسم الخدمات االجتماعية

� �س ��أل وزي� ��ر ��س��اب��ق م�ع�ل�ق�اً ع�ل��ى التعيينات
الأخ �ي��رة ال �ت��ي � �ص��درت ع��ن جم�ل����س ال � ��وزراء
ال �ل �ب �ن��اين :مل � ��اذا مت االت� �ف ��اق ع �ل��ى ال�ت�ع�ي�ن��ات
الق�ضائية مع وزير العدل ،ومل يتم االتفاق على
الت�شكيالت الدبلوما�سية والتيعينات الإدارية؟
وه ��ل م��ازال��ت اخل�ل�اف��ات ق��ائ�م��ة ب�ين اجلميع
على �إدارة ق�ط��اع النفط وال �غ��از؟ وه��ل م�صري
التعيينات م��رت�ب��ط ب��امل�ح���س��وب�ي��ات ال�سيا�سية

م�س�ؤول يف إ�ح��دى امل�ؤ�س�سات التي تتعاطى
ال�ش�أن االجتماعي يف لبنان ،ذهب �إىل دولة قطر
وعاد �إىل لبنان ،وفور و�صوله ا�شرتى �شقتني يف
منطقة الرو�شة ،م�ساحة ال�شقة الواحدة نحو
 350مرتاً ،خم�ص�صاً واحدة لعائلته اجلديدة،
والثانية �أعطاها ،ب�أمر من م�س�ؤولني قطريني،
�إىل �أحد املعار�ضني ال�سوريني الآتي من م�صر
ومعه عائلته امل�صرية.
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يـقــال

تأكيد لما نشرته «الثبات»
بعد �أن ن�شرت �صحيفة «الثبات» عن خرب
مقتل امل��واط��ن التون�سي ،أ�ع�ل�ن��ت �صحيفة
«ال �ت��ون �� �س �ي��ة» م�ق�ت��ل الإره� ��اب� ��ي ال�ت��ون���س��ي
ب�ه��اء ال�ع�م��دوين ،ال��ذي ُي�ع��رف با�سم «بهاء
التون�سي» ،داخل الأرا�ضي ال�سورية ،خالل
م���ش��ارك�ت��ه �إىل ج��ان��ب ع���ص��اب��ات «احل ��ر» يف
قتالها �ضد ال�شعب واجلي�ش ال�سوري.

تهريب السالح مستمر
ذكرت �أو�ساط عكارية متابعة لل�ش�أن احلدودي
بني لبنان و�سورية� ،أن عمليات تهريب ال�سالح
ما زالت م�ستمرة �إىل �سورية ،وم�صدرها جهات
لبنانية ن��اف��ذة يف ال���ش�م��ال ال�ل�ب�ن��اين ،وحمم ّية
من جهات �أمنية معروفة ،وتقوم ه��ذه اجلهات
يف إ�ح��دى ال�ب�ل��دات العكارية بتدريب �أ�شخا�ص
�سوريني ولبنانيني وفل�سطينيني على ت�صنيع
املتفجرات والألغام� ،أما املدرب فهو مدير مدر�سة
يف البلدة املذكورة.

استقاالت واتهامات

بعد �أن �شهد �أحد التيارات ال�سيا�سية تغيريات
وتعيينات تنظيمية ،بينها تعيني م�س�ؤول جديد
ل �ب�ي�روت ،ق � �دّم ع ��دد م��ن م �� �س ��ؤويل ال ��زواري ��ب
يف ب�ي�روت ا�ستقاالتهم م��ن ال�ت�ي��ار ،ب�سبب عدم
ا�ستجابة القيادة ملطالبهم ،فوافقت القيادة على
اال�ستقالة اجلماعية ،و�ستفتح القيادة حتقيقاً
ك�ب�يراً م��ع امل�ستقيلني بتهم اخ�ت�لا���س ا ألم ��وال
واخليانة ،على حد قول �أحد م�س�ؤويل «التيار».

للعودة إلى الجذور
ق ��ال ال��دك �ت��ور ك �م��ال ت��وف �ي��ق ال �ه �ل �ب��اوي؛
امل �ت �ح��دث ال �� �س��اب��ق ب��ا� �س��م ج �م��اع��ة الإخ� � ��وان
امل�سلمني امل�صرية يف الغرب ،وقيادي من�شق عن
اجلماعة ،يف مقابلة �صحيفة� ،إن على الرئي�س
حممد مر�سي �أن ين�شئ م�سجداً داخل الرئا�سة
لي�صلي ف�ي��ه ح�ت��ى ال ي�ت�ع��ب ال �ن��ا���س .و�أر� �س��ل
الهلباوي ر�سالة �إىل املر�شد ال��دك�ت��ور حممد
ب��دي��ع ،يطالبه �أي�ضاً ب�ع��ودة اجلماعة مل��ا كانت
عليه أ�ي��ام ح�سن البنا ،ورف�ض هيمنة �أمريكا
وا�ستمرار العالقة احلميمية معها ،و�أ�شار �إىل
�أن م�صر مل تتحرر من الهيمنة اخلارجية ،وما
زالت يف ح�ضن �أمريكا .ودعا الدكتور الهلباوي
جماعة الإخ��وان �إىل تو�ضيح طبيعة العالقة
التي تربطهم مع ال��والي��ات املتحدة ،وحقيقة
م��وق�ف�ه��م م��ن «ات�ف��اق�ي��ة ك��ام��ب دي �ف �ي��د» ،التي
و�صفها بامل�ش�ؤومة.

جنراالت إنكليز لإليجار
�أعلنت ال�سلطات الربيطانية إ�خ���ض��اع عدد
من كبار ال�ضباط ال�سابقني يف قواتها امل�سلحة
ل�ل�ت�ح�ق�ي��ق ،ب�ع��د ت �ق��اري��ر �صحيفة �أ�� �ش ��ارت �إىل
أ�ن�ه��م زع�م��وا ام�ت�لاك نفوذ ي�سمح لهم بت�أمني
��ص�ف�ق��ات ب�ي��ع أ���س�ل�ح��ة ل���ش��رك��ات خ��ا��ص��ة ب�شكل
يخالف القوانني املعمول بها يف البالد ،وتفجرت
الف�ضيحة التي �أطلقت عليها ال�صحافة ا�سم
«جرناالت للإيجار» ،بعد تقرير ن�شرته �صحيفة
«��ص�ن��داي ت��امي��ز» ،اعتمدت فيه على حتقيقات
ا��س�ت�خ��دم��ت ف�ي�ه��ا ك ��ام�ي�رات خم � ّب ��أة لت�سجيل
ت�صريحات ال�ضباط الكبار ،وكلهم من الذين
�أحيلوا �إىل التقاعد م�ؤخراً.
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أحداث األسبوع
في محاولة الستجالب حرب أطلسية ضد دمشق

تخوف من انفجارات تعدها المخابرات التركية ..التهام سورية
ال �ت �ب��ا� �س��ات ك �ث�ي�رة ت �� �ش��وب ال�ت���ص�ع�ي��د
الرتكي �ضد �سورية ،خ�صو�صاً جلهة قرع
ط�ب��ول احل��رب ال�ت��ي دقتها �أك�ث�ر م��ن مرة
ث��م ت��راج�ع��ت ع�ن�ه��ا ،ل�ك��ن ي �ب��دو ه ��ذه امل��رة
�أن حكومة �أردوغ ��ان جت��د نف�سها يف م��آزق
متعددة ال تعرف كيف تخرج من �أي واحد
منها.
فوفقاً للمعلومات امل�ت��واف��رة م��ن �أك�ثر
من عا�صمة غربية و�إقليمية ،ف�إن �أردوغان
 �أوغ �ل��و ع�ن��دم��ا ق��دم��ا نف�سيهما ل�ب��اراك�أوب��ام��ا �أث�ن��اء اجتماعات اجلمعية العامة
لل��أمم امل�ت�ح��دة يف �أي �ل��ول  ،2011كتابعني
جنيبني لتنفيذ ال�سيا�سة الأم�يرك �ي��ة يف
امل �ن �ط �ق��ة ،وت�ب�رع ��ا ل ��ه ب�ن���ص��ب ب �ط��اري��ات
للدرع ال�صاروخي يف تركيا ،ك��ان يعتقدان
�أن ب�إمكانهما �أن يتحوال �إىل وكيل �إقليمي
لل�سيد الأم�ي�رك��ي ،فت�صبح ه��ذه املنطقة
احل�ي��وي��ة ،ال�ت��ي ت�شري امل�ع�ط�ي��ات �إىل �أن�ه��ا
تختزن كميات ا�سرتاتيجية هائلة من الغاز
والنفط �سواء يف البحر �أو ال�بر ،بني فكي
الوكيلني ال�صهيوين يف اجلنوب والرتكي
الخ�ي�ر �إذا م��ا جنحت
يف ال���ش�م��ال ،وه ��ذا أ
خطته التي تخيلها �أوغلو ،فقد متتد �إىل
القوقاز ،مع ما يف ذلك من �إرباك لالحتاد
الرو�سي ،والتي قد ت ��ؤدي �إىل تفككه على
ط��ري�ق��ة ت�ف�ك��ك االحت� ��اد ال���س��وف�ي��ات��ي ع��ام
.1990
الح�ل�ام الإم�براط��وري��ة
وت�ع��ززت ه��ذه أ
مع بدء ما ي�سمى «الربيع العربي» ،بف�ضل
امل�ل�ي��ارات القطرية وال���س�ع��ودي��ة ،وو��ص��ول
الخ��وان» فيها �إىل احلكم ،والتي
جماعة « إ
اقتب�ست التجربة الرتكية حتى يف ت�سمية
�أحزابها التي كانت كلمة «العدالة» قا�سماً
م�شرتكاً فيما بينها ،ففي تون�س اتخذت
ا�سم «العدالة والتنمية» ،ويف م�صر اتخذت
ا��س��م «احل��ري��ة وال �ع��دال��ة» ،وك ��ان �أن �سلّم
ال �ط��رف��ان ال�ت��ون���س��ي وامل �� �ص��ري ب��ال��ري��ادة

�سيارة مفخخة يف القام�شلي من تدبري املخابرات الرتكية

الرتكية ،خ�صو�صاً �أن �أنقرة قدمت قر�ضاً م�ن��ه ،يف ظ��ل ت�ن��ام��ي امل�ع��ار��ض��ة ال��داخ�ل�ي��ة
للقاهرة خالل زيارة حممد مر�سي بقيمة لنهج ح��زب «ال�ع��دال��ة والتنمية» احل��اك��م،
م�ل�ي��ار دوالر ،ت���ش�ير امل�ع�ل��وم��ات امل�ت��واف��رة حيث ت�شري �آخ��ر ا�ستطالعات ال ��ر�أي �إىل
�إىل �أن�ه��ا ج��زء م��ن منحة قدمتها دول�ت��ان �أن �أكرث من  65يف املئة من ال�شعب الرتكي
خليجيتان لرتكيا ،وتفوق امللياري دوالر� ،ضد �سيا�سة �أردوغان � -أوغلو جتاه �سورية،
من �أجل تقدميها حلكومة مر�سي ،فكان �أن واللذان مل يعد ميتلكا �سوى �أداة الت�صعيد،
نهب ال�سلجوقي اجلديد �أكرث من ن�صفها .ل �ع��ل وع �� �س��ى جن� ��دة �أط �ل �� �س �ي��ة ت � أ�ت �ي �ه �م��ا
الأح �ل ��ام «الأردوغ� ��ان � �ي� ��ة» وج � ��دت يف لإنقاذهما من الورطة الكبرية التي وقعا
ال �� �ص �م��ود ال �� �س��وري ع��ائ �ق �اً ك �ب�ي�راً ،ال بل فيها.
الم�ب�راط ��وري ��ة
�إج �ه��ا� �ض �اً ل �ك��ل الأح �ل��ام إ
ط� ��رق ال �ت �� �ص �ع �ي��د ال�ت�رك ��ي ج � ��اءت يف
للمملوكية ال�سلجوقية اجل��دي��دة ،ب��دءاً �أ� �ش �ك��ال خم�ت�ل�ف��ة� ،أول �ه��ا ك ��ان يف القذيفة
م ��ن ف���ض�ي�ح��ة ج �� �س��ر ال �� �ش �غ��ور ق �ب��ل ع��ام ال�ت��ي ان�ف�ج��رت داخ ��ل الأرا� �ض ��ي ال�ترك�ي��ة،
ونيف ،وخميم النازخني ،م��روراً ب�إ�سقاط وال �ت��ي ت�شوبها ال�ت�ب��ا��س��ات ك �ث�يرة ،وبع�ض
ال��دف��اع��ات اجل��وي��ة ال �� �س��وري��ة ط��ائ��رت�ين املعلومات ت�ؤكد �أنها من مدافع ما ي�سمى
ح��رب�ي�ت�ين ت��رك �ي �ت�ين ،م� � ��روراً اجل �م��اع��ات «اجلي�ش ال�سوري احل��ر»� ،أُطلقت بناء على
امل���س�ل�ح��ة يف ح�م����ص ،ث��م يف ح �ل��ب ،وال�ت��ي �أوام ��ر تركية ،إلي�ج��اد امل�ب�ررات للت�صعيد
ت��وه �م��ت ت��رك �ي��ا �أن �ه��ا ��س�ت�ك��ون ق � ��ادرة من �ضد دم�شق وا�ستجالب تدخل �أطل�سي ،لكن
خ�لال �ه��ا ع �ل��ى ت��وج �ي��ه � �ض��رب��ات ق��ا��ص�م��ة التهديدات الرتكية التي ارتفعت بعد هذه
للدولة الوطنية ال�سورية ،لكن مواجهة احلادثة ،مل تكن �سوى حماولة ل�شد ع�صب
ال�ق��وات امل�سلحة ال�سورية احلا�سمة دفع احلكومة الرتكية املرتهّل ،ورفع معنويات
ه��ذه امل�ج�م��وع��ات امل�سلحة �إىل الإف�لا���س ،املجموعات امل�سلحة املنهارة ،التي يبدو �أن
وه�ن��ا ي�ب��دو ،ح�سب املعطيات� ،أن الرتكي اخل�ل�اف��ات ب�ين �صفوفها �آخ ��ذة بالتو�سع
دخل يف م�أزق كبري ال يعرف كيفية اخلروج والتمرد.

سلب ونهب ..وسطو
ك �� �ش��ف �أح � � ��د امل �ق ��ات �ل�ي�ن ال �ت��ون �� �س �ي�ين
العائدين من �سورية� ،أن عدد امل�سلحني يف
ج�سر ال�شغور يتجاوز  3000م�سلح ،يقاتل
منهم  200م�سلح فقط ،والباقون يقومون
ب� � أ�ع� �م ��ال � �س �ل��ب و� �س �ط��و ون �ه ��ب ن���ص�ف�ه��م
م��ن ال �� �س��وري�ين ،وال �ب��اق��ون م��ن جن�سيات
خم �ت �ل �ف��ة (م �� �ص��ري��ة ول �ي �ب �ي��ة و�أف �غ��ان �ي��ة
وت��رك �ي��ة وف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ،وك ��ان م�ع�ه��م ع��دد
م��ن اللبنانيني) .وي��ؤك��د امل�سلح التون�سي
�أن ه �ن��اك ج�م�ع�ي��ات ذات ط��اب��ع �إ� �س�لام��ي
متطرفة ،وجمعيات حقوق �إن���س��ان ت�ؤ ّمن
ك��اف��ة امل �� �س �ت �ل��زم��ات .وق ��د اع�ت��رف امل��دع��و
م��روان التون�سي �أم��ام بع�ض ال�صحافيني
ب � ��أن «اجل �م �ع �ي��ات امل ��ذك ��ورة ك��ذب��ت علينا
وخدعتنا لأهداف و�ضعتها القوى الأجنبية
التي ال تريد اخلري لي�س فقط لل�سوريني،
بل للعرب وامل�سلمني كافة».

ب�ع��ده��ا ك��ان��ت ح��ادث��ة ال�ط��ائ��رة املدنية
ال�سورية القادمة من مو�سكو ،وفيها حاولت
�أنقرة �أن تكذب على العامل كله ب�أنها حتمل
عتاداً ع�سكرياً ،لكن احلكومة املربكة يف �شر
�أعمالها وقعت يف ورطة جديدة بتهديدها
�سالمة مدنيني �سوريني ورو�س كانوا على
منت رحلة عادية يف طائرة مدنية ،لتعيد
�أن�ق��رة نف�س التجربة مع طائرة �أرمينية،
وك � أ�ن �ه��ا ت�ستح�ضر ك��ل جت��رب�ت�ه��ا الأل�ي�م��ة
واملرة مع ال�شعب الأرمني.
ماذا بعد هذه املمار�سة الرتكية التي قد
تقودها �إىل الأحزان والدموع؟
دبلوما�سي تركي �سابق مقيم يف بريوت،
ي ��رى ت�خ�ب�ط�اً وت�ل�ب�ك�اً غ��ري �ب �اً وع�ج�ي�ب�اً يف
�سيا�سة ومم��ار��س��ة حكومة «ح��زب العدالة
والتنمية» ،ويت�ساءل عن امل�صلحة الرتكية
العليا ،لي�س يف ال �ت��ورط يف امل ��ؤام��رة على
� �س��وري��ة� ،إمن ��ا ح�ت��ى ت ��ورط خم��اب��رات�ه��ا يف
ق���ض�ي��ة امل�خ�ط��وف�ين ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ،ال �ت��ي ال
يعرف كيف وملاذا انزلقت �أنقرة يف هذا الفخ
ال ��ذي ال ت�ع��رف كيفية اخل ��روج م�ن��ه ،وال
كيفية معاجلته.
مهما يكن ،يبدو �أن �أن�ق��رة ذاه�ب��ة �إىل
�أق�صى مدى يف امل�ؤامرة على �سورية ،فقد
ك�شف م��وق��ع «��ص��وت ك��رد��س�ت��ان» ال �ك��ردي ــ
العراقي عن وثيقة �سرية قال �إنها �صادرة
عن «جهات داخل �إقليم كرد�ستان العراق»،
تتعلق ب��ات�ف��اق �أم�ي�رك��ي  -ت��رك��ي  -ك��ردي
لـ«تق�سيم» �سورية ،و�إقامة ثالثة مطارات
ع���س�ك��ري��ة يف �إق �ل �ي��م «ك��رد� �س �ت��ان � �س��وري��ة»،
وتقدمي الدعم الع�سكري لإن�شاء فيدرالية
�سورية ،و�أكد املوقع �أنه ح�صل على الوثيقة
م��ن جهات داخ��ل �إقليم كرد�ستان ال�ع��راق،
م�شرياً �إىل �أنها تتحدث عن «اتفاق ثالثي
بني تركيا والواليات املتحدة وجهات داخل
�إق �ل �ي��م ك��رد� �س �ت��ان ال � �ع ��راق ،ج ��رى خ�لال
اج�ت�م��اع عقد يف عا�صمة �إق�ل�ي��م كرد�ستان

مسلحون من جنسيات مختلفة
ك�شفت م���ص��ادر م��وث��وق��ة� ،أن ��ه «مت خ�ل�ال امل��دة اجلي�ش ال���س��وري ،وه��و برتبة كبرية وملقب ب�ـ«�أب��و
الأخرية �إدخال �أعداد كبرية من املقاتلني ال�سوريني جنتي» ،م��ن منزل �أم مو�سى م�ق��راً ل��ه ،ي�شرف من
ومن جن�سيات عربية خمتلفة �إىل القرى احلدودية ،خالله على املجموعات امل�سلحة املنت�شرة �ضمن نطاق
وحت ��دي ��داً ال �ق ��رى ال��واق �ع��ة ��ض�م��ن م�ث�ل��ث ال �ن��ورة ما ي�سمى النورة واملثلث املذكور».
 ال��دب��اب�ي��ة م�ن�ج��ز ،و� �ص��و ًال ح�ت��ى ب �ل��دة ال�ك��وا��ش��رةوك���ش��ف امل���ص��در �أي �� �ض �اً �أن «ه ��ذه امل�ج�م��وع��ات ال
وحميطها ،كعمار البيكات وال��دو��س��ة القريبة �إىل تتحدث اللغة العربية ،ويزورها ب�شكل دائم �أ�شخا�ص
هذا املثلث ،والذي تعتربه املجموعات امل�سلحة مثلثاً وجوههم غريبة عن املنطقة ،و�أحياناً �أ�شقاء لنواب
�أمنياً لها ،ت�صول وجت��ول فيه ليل نهار دون رقيب حاليني ومن�سقو تيار �سيا�سي لبناين بارز يف عكار،
�أو ح�سيب».
و�أن عنا�صر تابعة حل��زب لبناين م�سيحي معار�ض
و�أك ��د امل���ص��در �أن��ه «مت �إدخ ��ال �أك�ث�ر م��ن خم�سة ل�سورية ،ين�سقون مع هذه املجموعات ،و�أنهم اعتدوا
و�سبعني عن�صراً وم�ق��ات� ً
لا �إىل ب�ل��دة ال �ن��ورة ،حيث قبل مدة زمنية على اجلي�ش ال�سوري انطالقاً من
ان�ضموا �إىل باقي املقاتلني الذين يتخذون من بيوت حميط بلدة منجز واحلي ال�شرقي لبلدة الدبابية،
عائدة ملكيتها �إىل عائلة �شمرا ومو�سى و�إ�سماعيل ،يف حم��اول��ة م�ن�ه��م جل��ر اجل�ي����ش ال �� �س��وري لق�صف
حت�صن فيها �أن�صار هذه
مقرات لهم ،فيما يقبع ثالثة �ضباط من�شقني يف حميط ه��ذه القرى التي ّ
منزل يخ�ص �شخ�صاً يُعرف بـ«ال�سنفور» ،الذي يعد امل�ل�ي���ش�ي��ا ،ب�غ�ي��ة ت�غ�ي�ير ر�أي ال�غ��ال�ب�ي��ة امل�سيحية يف
من الوجوه البارزة املعادية ل�سورية ونظامها يف هذه لبنان ،والتي تقف �إىل جانب �سورية يف معركتها مع
البلدة ،فيما اتخذ مدير العمليات الع�سكرية �ضد الإرهاب».

ال �ع��راق (�أرب �ي��ل) ال�شهر امل��ا��ض��ي ،إلق��ام��ة
مطارات ع�سكرية غربي كرد�ستان ،وتقدمي
دعم ألط��راف حمددة يف املعار�ضة الكردية
ال�سورية موالية لرتكيا ،من �أجل تقويتها،
ومبوافقة حزبي الدميقراطي الكرد�ستاين
برئا�سة م�سعود الربزاين ،واالحتاد الوطني
ال�ك��رد��س�ت��اين ب��رئ��ا��س��ة ج�ل�ال ال�ط��ال�ب��اين،
وتركيا ووا�شنطن وجهة �أخرى».
ه��ذه اخلطة تبني �أنها تلقى معار�ضة
وا��س�ع��ة م��ن �أك� ��راد ��س��وري��ة وح ��زب العمال
الكرد�ستاين ،اللذين يجدان �أن ال�برزاين
ينخرط �أك�ث�ر ف� أ�ك�ثر يف م ��ؤام��رة �ستطال
الح �ق �اً ال �ك��رد �أن�ف���س�ه��م ،وم��ن ال��وا� �ض��ح�،أن
احلكومة العراقية تنبهت �إىل هذا امل�شروع،
فوجهت التحذيرات الكافية �إىل الربزاين،
ال� ��ذي ات�ه�م�ت��ه ب��ان �ع��دام ح ����س امل���س��ؤول�ي��ة
عنده ،و�إىل حكومة �أردوغ��ان التي و�صفت
ت�صرفاته بـ«ال�صفاقة».
ه��ل م��ن خطة بديلة ل��دى �أن�ق��رة ،بعد
�أن تبني لها ف�شل م�شروعها املمول خليجياً
واملدعوم �أمريكياً ،ما يجعل حكومتها على
م�شارف ال�سقوط؟
ت �ب��دي �أو� �س ��اط وا� �س �ع��ة االطّ �ل��اع على
الأو��ض��اع الداخلية الرتكية ،تخوفها من
الع � � ��داد ل ��ه يف
م �� �ش��روع ج�ه�ن�م��ي ي �ج��ري إ
ال��داخ��ل ال�ترك��ي ،وت���ش��ارك فيه �أك�ث�ر من
دائرة خمابرتية عربية وغربية ،يفيد ب�أن
ثمة خمططات ي�ج��ري ت��داول�ه��ا يف دوائ��ر
خمابراتية �ضيقة ،تخ�ضع بالوالء الكامل
حلزب «العدالة والتنمية» ،وهي تقوم على
تنفيذ �سل�سلة تفجريات �إجرامية يف عدد
من املناطق الرتكية ،تتهم فيها املخابرات
ال�سورية.
وح �� �س��ب امل �ع �ل��وم��ات امل � �ت ��واف ��رة ،ف� ��إن
املخابرات الرتكية متار�س �ضغوطاً وترغيباً
وترهيباً بحق عدد من النازحني ال�سوريني
ال �� �ش �ب��اب ،وب�ع����ض ال�ع���س�ك��ري�ين ال �ف��اري��ن،
جلعلهم ي�ع�ترف��ون ب� أ�ن�ه��م ه��م م��ن ن�ف��ذوا
ه��ذه ال�ت�ف�ج�يرات بتكليف م��ن م�س�ؤولني
خمابراتيني �سوريني ..ورمبا امتدت هذه
االتهامات �إىل �أبعد من احل��دود ال�سورية،
من �أج��ل التمل�ص من ق�ضية املخطوفني
اللبنانيني الذين تورط بها الأت��راك حتى
قمة ر�ؤو�سهم ،وال يعرفون كيف يتخل�صون
منها.
يف اخل�لا��ص��ة ،ف ��إن امل�غ��ام��رة اخلطرية
ال �ت��ي ان��دف�ع��ت �إل�ي�ه��ا احل�ك��وم��ة ال�ترك�ي��ة،
�ستكلف �أردوغ � ��ان �أث �م��ان �اً غ��ال�ي��ة ج ��داً ،يف
الم�يرك�ي�ين والغربيني
ح�ين �أن معلميه أ
ب ��د�أوا يبحثون ع��ن ا�سرتاتيجية اخل��روج
من الورطة ال�سورية ،ولعلهم فهموا جيداً
الدر�س الذي �ألقاه وزير اخلارجية الرو�سي
�سريغي الف��روف على الأوروبيني م�ؤخراً،
حيث نقل وزي��ر اخلارجية الفرن�سية عن
ل�سانه �أن «الأ�سد لن يرتك ال�سلطة �أبداً»..
فمتى يفهم اململوك ال�سلجوقي يف �أنقرة
وح �ل �ف��ا�ؤه ب��ائ�ع��و ال �ك��از وال �غ��از يف اخلليج
العربي؟
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التصعيد التركي يخفي رغبة بالحل السياسي
في سورية ..والحرب غير واردة
�أنقرة ـ الثبات
ال يخفي الت�صعيد الإعالمي الرتكي
الأخ �ي��ر ح �ي��ال � �س��وري��ة يف ط �ي��ات��ه �أك�ث�ر
مما يظهر ،ف ��إذا كانت ال�سيا�سة الرتكية
امل �ت �م �ث �ل��ة ب �ت �ق��دمي ال ��دع ��م ال�ل��وج���س�ت��ي
للمعار�ضني ال���س��وري�ين ع�ل��ى ط��ول خط
احل��دود بني البلدين ،وتوقيف الطائرات
املتجهة �إىل ��س��وري��ة لـ«تفتي�شها» حتمل
م�ؤ�شرات الت�صعيد بعد الق�صف اليومي
للمواقع ال�سورية ،ف ��إن ال��واق��ع يقول �إن
ت��رك�ي��ا ت �ه��رب �إىل الأم � ��ام يف ه ��ذا امل�ل��ف،
لتغطية العجز الكبري يف �سيا�ستها حيال
� �س��وري��ة ..وب��ال�ت��أك�ي��د ف ��إن احل ��رب لي�ست
خياراً من خياراتها.
وت �ق��ول م���ص��ادر ت��رك�ي��ة �إن احل�ك��وم��ة
ال�ت�رك� �ي ��ة ال� �ت ��ي ا� �س �ت �ن �ج��دت ب��اجل �ي ����ش
لتقدمي ال��دع��م ال�سيا�سي ،ت�ع��رف متاماً
االحرتام الذي يكنه ال�شعب الرتكي لهذه
امل��ؤ��س���س��ة ،وحت ��اول ا�ستغاللها م��ن �أج��ل
تلميع �صورتها ،بعد تزايد امل�ؤ�شرات على
التململ ال�شعبي م��ن �سيا�سة «ت�صفري
امل �� �ش��اك��ل» ال �ت��ي �أت� ��ت مب�ف��اع�ي��ل عك�سية،
وهكذا قرر رئي�س الأرك��ان «جندت �أوزيل»
دف ��ع ال�ث�م��ن م��ن ر��ص�ي��د اجل �ي ����ش ،ل�شكر
رئي�س احلكومة رجب طيب �أردوغان على
تعيينه ق��ائ��داً للجي�ش ،متجاوزاً ع�شرات
ال�ضباط الأكفّاء والأعلى رتبة ،م�ضطراً
�إياهم لال�ستقالة.
ويبدو �أن م�سارعة �أوزي��ل �إىل «جندة»
�أردوغ ��ان ،بت�صعيده الكالمي �أي�ضاً �ضد

دبابات تركية عند احلدود مع �سورية

� �س ��وري ��ة� � ،س �ت ��أت��ي مب �ف��اع �ي��ل ع�ك���س�ي��ة يف
الداخل الرتكي ،ال��ذي يت�أرجح على وقع
��ص�ي�ح��ات احل� ��رب ،ورق �� �ص��ات امل ��وت ال�ت��ي
يرق�صها نظامه على احل��دود مع �سورية،
خ�صو�صاً �أن حملة املعار�ضة الداخلية مل
تتوقف� ،سواء يف امل�ؤ�س�سات التي غالباً ما
يكون دورها فيها «ت�سجيل النقاط» ،ب�سبب
متتع احل��زب احلاكم بالأكرثية فيها� ،أم

يف ال�شارع ال��ذي تبدو فيه مرتاحة �أكرث،
ويتبدى ذلك من التظاهرات �شبه اليومية
التي ت�شهدها املناطق الرتكية �ضد احلرب
على �سورية ،و�أب��رزه��ا تظاهرتان :واحدة
للعلويني يف ق�ل��ب �أن �ق��رة ،وث��ان�ي��ة ل��ذوي
الأ�صول العربية يف قلب �أنطاكية.
وي�شكّك معار�ضون �سوريون يف حملة
«ال �ع�لاق��ات ال �ع��ام��ة» ال�ت��ي ي�شنها ال�ن�ظ��ام

(�أ.ف.ب).

الرتكي ،فهم مقتنعون ب�أن النظام لن يقدم
على �أي �شيء  -يف املدى املنظور على الأقل
 ميكن �أن يورطه يف ما ال يريده ،ويك�شفالت � � ��راك ب� � ��د�أوا بتقنني
امل �ع��ار� �ض��ون �أن أ
امل���س��اع��دات ال�ع���س�ك��ري��ة ،لكنهم ي�ع� ّو��ض��ون
عنها بالق�صف امل��دف�ع��ي والإ��س�ن��اد ال�ن��اري
حت��ت حجة ال��رد على «خ��روق��ات �سورية»،
بالإ�ضافة �إىل �إزع��اج الطريان ال�سوري يف

املناطق احلدودية ،وي�شري �أحد ه��ؤالء �إىل
�أن ه��ذه احل�م�لات ه��ي جم��رد تغطية على
ع��دم الرغبة يف مد املعار�ضني باملزيد من
الأ��س�ل�ح��ة امل�ت�ق��دم��ة ،وتقنينهم ال��ذخ��ائ��ر،
وهذا واقع ت�شكو منه اجلماعات امل�سلحة.
وفيما ي��ر ّد املعار�ضون ال�سوريون هذا
الإح �ج��ام ال�ترك��ي �إىل خ�شية �أن �ق��رة من
ال �ت��ورط �أك�ث�ر يف امل�ل��ف ال���س��وري ،نتيجة
«موقف حازم» تلقته من مو�سكو وطهران،
ب ��الإ� �ض ��اف ��ة �إىل ان �� �ش �غ��ال الأم�ي�رك �ي�ي�ن
باالنتخابات الرئا�سية ،وعدم ا�ستعدادهم
خلو�ض �آلية مغامرة غري حم�سوبة ،تقول
م�صادر تركية �إن غياب الثقة باملقاتلني
امل�سلحني يف �سورية ،تلعب دوراً ب��ارزاً يف
هذا «التقنني» ،وتو�ضح امل�صادر �أن �سالحاً
حديثاً ُزوّدت به املعار�ضة امل�سلحة ال�سورية
وُجد يف حوزة حزب «العمال الكرد�ستاين»
املحظور يف تركيا ،وال��ذي تعتربه �أنقرة
«العدو رقم واح��د» ،م�شرية �إىل معلومات
عن بيع هذه الأ�سلحة من قبل املعار�ضني
ال���س��وري�ين ،ال��ذي��ن ي�ت�ن��ازع��ون ع�ل��ى امل��ال
الوفري الذي ينالونه.
وتقول امل�صادر �إن �أن�ق��رة تدر�س الآن
�إع��ادة النظر يف ا�سرتاتيجيتها الع�سكرية
يف �سورية ،بالإ�ضافة �إىل ا�سرتاتيجيتها
ال�سيا�سية ،وهذا ما يجعلها �أكرث مي ًال �إىل
التفتي�ش عن خمرج يتمثل بحل �سيا�سي
ع �ل��ى ط��ري �ق��ة االق �ت��راح امل �ف��اج��ئ ل��وزي��ر
خارجيتها �أحمد داود �أوغلو بتويل فاروق
ال���ش��رع (ن��ائ��ب الرئي�س ال���س��وري) قيادة
«املرحلة االنتقالية».

هل يحترق األتراك بالحل السياسي في سورية؟
مل تكد احل��رب على حلب تنتهي ل�صالح الدولة مبطالبة احلكومة ال�سورية �أن تعلن وقف �إطالق نار
ال�سورية وجي�شها النظامي ،حتى بد�أ امل�شروع الغربي م��ن ج��ان��ب واح ��د ،على �أن ي�ق��وم بالبحث م��ع ال��دول
يبحث عن بدائل ع�سكرية و�سيا�سية لتعوي�ض اخل�سارة ال�ن��اف��ذة يف «�إم�ك��ان�ي��ة» �أن ُت�ق��دم امل�ع��ار��ض��ة على وقف
امليدانية التي ح�صلت ،و�إ��ش�غ��ال اجلي�ش ال�سوري يف �إطالق النار ،وهو عر�ض ال ميكن لأي عاقل �أن يقبله،
مناطق �أخ ��رى ،م��ن �أج��ل �إط��ال��ة عمر الأزم ��ة وك�سب �أو حتى يفكر يف طرحه.
الوقت ،وحماولة القيام بهجوم م�ضاد يحاول تعوي�ض
�أم ��ا ال�ط��رح اخل�ج��ول ال ��ذي مل يعلن ع�ن��ه ب�شكل
ما فات �سيا�سياً وع�سكرياً و�إعالمياً.
ر�سمي ،وظ��ل �ضائعاً بني الت�أكيد والنفي ،فهو ن�شر
ويف ظل ه��ذا التوتر ال��دائ��م على الأر���ض ،ت�برز  -ق ��وات ح�ف��ظ � �س�لام دول �ي��ة ع�ل��ى احل� ��دود ب�ين تركيا
ولو بخجل  -ما يقال �إنها مبادرة للإبراهيمي ،علماً و� �س��وري��ة ،حل�ف��ظ اال��س�ت�ق��رار وم�ن��ع ت�ه��ري��ب ال�سالح
�أن�ه��ا ت�ب��دو اق�تراح��ات جزئية ال ت��رق��ى �إىل م�ستوى والرجال ،ولعل واقعية الإبراهيمي هي التي فر�ضت
املبادرة املتكاملة ،وتتجلى يف اق�تراح تطبيق هدنة يف عليه �أن يرمي الفكرة من دون �أن يتبناها ،ليدر�س
�سورية يف عيد الأ�ضحى� ،إذ �إ ّن وقفاً لإطالق النار يف ردة فعل الأط��راف عليها ،والتي يبدو �أن��ه ال حما�سة
العيد «�سي�ساعد يف �إي�ج��اد مناخ م��ن �ش�أنه �أن ي�سمح �سورية ،وال تركية وال غربية لها.
للعملية ال�سيا�سية ب�أن تتقدم» ،بالإ�ضافة �إىل طرح مل
يف امل�ب��د�أ ،لن يقبل ال�سوريون ول��ن مي��رر الرو�س
يتبلور لدى الإبراهيمي بعد ،حول و�ضع خطة لن�شر وال�صينيون ق ��راراً يف جمل�س الأم��ن يق�ضي بوجود
قوة حفظ �سالم دولية على احلدود الرتكية ال�سورية .قوات �أممية حتت �إط��ار الف�صل ال�سابع على الأر�ضي
وي �ب��دو الإب��راه �ي �م��ي ،م��ن خ�ل�ال �أج � ��زاء امل �ب��ادرة ال�سورية ،وذلك لأنه ميكن �أن ي�ستغل احللف الأطل�سي
تلك ،والأفكار التي يتقدم بها ،واقعياً ومل ّماً بجميع ه��ذه ال �ق��وات للتدخل يف ��س��وري��ة� ،أو لقلب م��وازي��ن
ال�ظ��روف املحيطة ،والتي ميكن �أن تُف�شل مهمته يف القوى الع�سكرية ل�صالح ال�ق��وات املعار�ضة� ،أم��ا من
�سورية ،فهو �أقدم على اقرتاح هدنة كاملة ،فيها وقف الناحية الغربية ،فيبدو �أع�ضاء حلف �شمال الأطل�سي
لإطالق النار من جميع الأط��راف املتقاتلة ،ومل يقم غري م�ستعدين لإر�سال قوات برية تغرق يف امل�ستنقع
كما فعل الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون من ال�سوري املتفجر ،وه��م �أ�سا�ساً رف�ضوا فكرة الق�صف
خالل عر�ضه اخلارج عن �أي �إطار للواقعية ال�سيا�سية؛ اجل��وي ،فكيف ميكنهم القبول ب�إر�سال جنودهم �إىل

الأر�ض ،مع ما يكلف ذلك من �أكالف ب�شرية ومادية؟!
�أما بالن�سبة �إىل تركيا ،فهي تخ�شى �أن تكون مهمة
تلك القوة فقط للمراقبة ،ولي�س للتدخل ،فت�سجّ ل ما
يقوم به الأتراك من خرق لل�سيادة ال�سورية ،وما يقوم
به اجلي�ش الرتكي من ارتكابات بحق املدنيني الأكراد،
وق��د ي ��ؤدي ذل��ك �إىل تكبيل ي��د تركيا يف م��ا تقوم به
اليوم حيال ال�سوريني والأكراد يف املنطقة.
ويظهر الأت ��راك الأك�ث�ر قلقاً ال�ي��وم م��ن تداعيات
تدخلهم ال�سافر يف �سورية ،يف ظل ما يظهر من تراجع
الدول الغربية عن الإ�صرار على تغيري النظام يف �سورية،
خ�صو�صاً ما بد�أ يتحدث عنه الأمريكيون من قلق من
�أن تكون مرحلة ما بعد الأ�سد هي مرحلة دموية� ،سيقوم
خاللها تنظيم القاعدة واحل��رك��ات اجلهادية الأخ��رى
بالقتال فيما بينها ،م��ن �أج��ل ال�سيطرة ب��ال�ق��وة على
�سورية ،خ�صو�صاً �أن الأ�سلحة التي ت�صل �إىل املت�شددين
الإ�سالميني  -وهم �إما من تنظيم القاعدة �أو من الذين
ي��دورون يف فلكه  -قد ب��د�أت تُو�ضّ ب يف خم��ازن خا�صة،
ا�ستعداداً حلقبة ما بعد الأ�سد.
ولعل هذ الرتاجع عن �إ�سقاط نظام الأ�سد بالقوة،
هو ما جعل رئي�س الوزراء الرتكي رجب طيب �أردوغان
ينتقد جمل�س الأمن الدويل لعجزه عن مواجهة الأزمة
ال���س��وري��ة ،وي��دف��ع وزي��ر اق�ت���ص��اده �إىل و��ص��ف االحت��اد
الأوروبي ب�أنه �أكرث م�ؤ�س�سة نفاقاً يف جميع الع�صور.

الط ��راف الفاعلة �إىل
يف املح�صلة ،تتجه جميع أ
الق��در على �إنهاء
تبني حل �سيا�سي يف �سورية ،لأن��ه أ
نزاع يوفر �أر�ضاً خ�صبة للإرهاب والأعمال الإجرامية
بجميع �أنواعها ،وحرب قد متتد نارها خارج احلدود
ال�سورية ،وتهدد ب�إ�شعال املنطقة الإقليمية بكاملها،
وهذا االقتناع ب�ضرورة �إيجاد �سيا�سي �سيجعل املعارك
ت�ستعر يف �سورية ،ويزيد من حدة الإرهاب ل�سببني:
�أوالً :الأطراف املت�ضررة من احلل ال�سيا�سي ،وهي
تركيا ودول اخلليج واملجموعات الإرهابية� ،ستعمد �إىل
حماولة تفجري الأو�ضاع ،ليتعذر معها الو�صول �إىل
ذلك احلل.
ثانياً� :سيحاول كل طرف �أن يك�سب يف امليدان ما
يخوّله طرح نف�سه بقوة على طاولة املفاو�ضات ،فاحلل
ال�سيا�سي ال ميكن �أن يكون �إال بني �أط��راف فاعلة يف
الك�ث�ر من
امل �ي��دان والتمثيل ال�شعبي ،وم��ن مي�ل��ك أ
الأوراق يح�صل على اجلزء الأكرب من املكا�سب.
ويبقى �أن لعبة الأمم تكون على ح�ساب ال�شعوب
ال�ت��ي ت��دف��ع م��ن دم��ائ�ه��ا وح�ي��ات�ه��ا وم�ستقبلها ثمن
ال�سعي �إىل ال�سيطرة يف لعبة ال���ش�ط��رجن ال�ك�برى،
وثمن ال�سيا�سات االفرتا�ضية والتجريبية للقيادة
الأمريكية.

ليلى نقوال الرحباين
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لبنانيات
أمام قوس العدالة
مل يعد هناك لغة معتمَدة على الب�سيطة
ميكن �أن حتتوي م�صطلحات قادرة على تربير
اخليانة الوطنية ،وذلك لي�س نق�صاً تكوينياً يف
�أ�سا�س اللغة ،بل لأن الإجماع يف كل لغات الأر�ض
على �أن اخليانة �أب�شع الأعمال ال�شائنة ،وعليه
حلرُم.
ف�إن اخليانة عقابها �أق�سى من ا ُ
ب��الأم ����س �أط ��ل الأم �ي�ن ال �ع��ام حل��زب اهلل؛
ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل ،متحدثاً و�شارحاً عن
ط��ائ��رة «�أي� ��وب» ،وم��ع ك��ل تف�صيل كنت �أمتنى
لو �أنني كنت �أح��د �صُ نّاع ه��ذا الإجن��از  -املجد،
وال �أ�شك �أبداً يف �أن هذا ال�شعور اجتاح املاليني
الذين �شاهدوا ال�سيد ،وال�سيما �شرائح ال�شباب،
ه ��ذه ال �ف �ئ��ة ال �ت��ي ��س�ت�ح�م��ل ال ��راي ��ة وحت��اف��ظ
عليها خفاقة ،بغ�ض النظرعما فعلته وحققته
الأجيال التي �سلفت.
مل �أج��ر�ؤ على تخيّل �أن ينربي �أح��د عا�ش
ولو ب�ضعة �أ�شهر على الأر�ض اللبنانية ،ويهاجم
ال�ط��ائ��رة و�صانعيها والإجن� ��از امل�ح�ق��ق ،فكيف
ب���ش�خ����ص ي�ح�م��ل ال �ه��وي��ة ال �ب �ن��ان �ي��ة ،وي�ت�ب�ج��ح
باالنتماء ومبا حققه الأجداد من بطوالت �ضد
امل�ستعمرين وال�غ��زاة ،وبرفع ال��راي��ات �إىل كبد
الف�ضاء..؟!
�إذا ك��ان �أول�ئ��ك مل يفهموا ما قاله ال�سيد
ن�صر اهلل ،فلهم من العذر ما ي�ستحقون ،لأن
م�ستوى الوعي والفهم حم��دود ،ول��ن يحملوا
�أكرث مما بو�سعهم ..وكما يقال يف بالد املغرب
العربي «اهلل غ��ال��ب»� ،أم��ا �إذا كانوا ي��درك��ون ما
كاملي ،ويتمتعون
هم فاعلون ،وعن فهم ووعي نْ
بالأهلية القانونية ،فمن الواجب �أن يكونوا �أمام
قو�س العدالة ،والتهمة ال حتتاج �إىل تف�سري.

ما هو الدور «المستقبلي» للمسلحين السوريين في لبنان؟
من يراقب �سري العمليات الأمنية التي ينفذها
اجل�ي����ش ال �� �س��وري ال��س�ت�ئ���ص��ال ال �ب ��ؤر الإره��اب �ي��ة
امل�سلحة من �أرا�ضيه ،يرى بو�ضوح تام �أن احلملة
الإع�ل�ام �ي��ة ال �ت��ي ت���س�ت�ه��دف امل �ق��اوم��ة يف ل�ب�ن��ان،
واتهامها بامل�شاركة يف القتال �إىل جانب اجلي�ش
ال�سوري ،جاءت بعد مهاجمته معاقل امل�سلحني يف
املناطق احلدودية امل�شرتكة مع لبنان ،خ�صو�صاً
املمتدة على حمور وادي العا�صي املحاذي للبقاع
اللبناين ،وال��ذي �أحكم قب�ضته عليه يف اليومني
الفائتني ،الأم��ر ال��ذي �أدى �إىل �إق�ف��ال �أه��م طرق
�إم��داد املجموعات الإره��اب�ي��ة امل�سلحة يف �سورية،
وب��ال�ت��ايل ب��ات م��ن ال�صعوبة عبور امل�سلحني من
و�إىل لبنان عرب وادي العا�صي  -م�شاريع القاع ،ثم
�إىل عر�سال ،التي حوّلها تيار امل�ستقبل �إىل قاعدة
ع�سكرية للإرهابيني.
بعد هذا الإجن��از املذكور الذي حققه اجلي�ش

ال�سوري ،وق��ع امل�سلحون بكارثة ميدانية كبرية،
دف �ع��ت �إدارت� �ه ��م اخل��ارج �ي��ة �إىل ات �ه��ام امل �ق��اوم��ة
ب��االن�خ��راط ب��الأزم��ة ال���س��وري��ة ،لتربير م�سل�سل
ال�ف���ش��ل امل���س�ت��دام لأدوات� �ه ��ا ،م��ن خ�ل�ال حم��اول��ة
حت��وي��ل الأن� �ظ ��ار ع��ن ال �ه��زائ��م ال �ت��ي ت�ت�ل�ق��اه��ا يف
الداخل ال�سوري� ،إ�ضافة �إىل حماولة �إقحام �أهايل
امل�ن��اط��ق احل��دودي��ة يف فتنة م��ذه�ب�ي��ة ،ق��د ت�سهم
يف ت� أ�ج�ي��ج الأو� �ض��اع يف ��س��وري��ة ،ولتعطي عملية
تطهري �سورية من الإرهاب التي تقوم بها الأجهزة
املخت�صة �صبغة مذهبية ،وفقاً حل�سابات الإدارة
املذكورة.
أ�م��ا الإجن ��از ال�ث��اين ال��ذي ال يقل �أهمية عن
الأول ،فتحقق م��ن خ�لال ع��ودة بع�ض ال�ضباط
والع�سكريني ال�سوريني الذين فروا �إىل لبنان �إىل
قطعهم الع�سكرية ،رغ��م انتهاء مهلة العفو عن
ج��رائ��م التخلف ع��ن اخل��دم��ة الع�سكرية ،بعدما

يون�س
م�سلحون من «اجلي�ش احلر» فروا من منطقة النعمان �إىل م�شاريع القاع اللبنانية

ت�أكدوا �أن ما يحدث يف بلدهم هي جمرد م�ؤامرة
لتخريبه و�إ�ضعاف دوره الإقليمي لي�س �إال ،بح�سب
ما ي�ؤكد قطب لبناين كبري �صديق لدم�شق.
وي �ل �ف��ت ال �ق �ط��ب �إىل �أن ال �ت �ح��اق ال�ع���س�ك��ري�ين
الفارين مل يقت�صر على بع�ضهم املوجود يف لبنان ،بل
�شمل رفاقاً لهم موجودين يف بلدان جماورة �أخرى،
بعد احت�ضان قيادتهم لهم.
ويف ال�ش�أن امل�ي��داين ،ينقل القطب ع��ن القيادة
ال�سورية ت�صميمها على متابعة العمليات الأمنية،
ح�ت��ى ال�ت�خ�ل����ص م��ن ك��ل ظ��واه��ر الإره � ��اب أ�ي � �اً تكن
الأث �م ��ان ،وان�ف�ت��اح�ه��ا يف ال��وق��ت ع�ي�ن��ه ع�ل��ى احل��وار
الداخلي واحللول ال�سيا�سية لإنهاء الأزمة الراهنة،
وي��ؤك��د ع��دم موافقة القيادة ال�سورية على �أي حل
يف ظ��ل ال���س�لاح ،م�ع�ت�براً �أن ال�سبب الأ��س��ا���س لعدم
التو�صل لأي حل ل�ل�أزم��ة راه�ن�اً هو ا�ستمرار تدفق
امل�سلحني ،وتهريب ال�سالح �إىل �سورية ع�بر بع�ض
ال�ب�ل��دان امل �ج ��اورة ،الأم ��ر ال ��ذي ي��زي��د م��ن ت�صميم
دم�شق يف حربها على الإرهاب ،وبالتايل ال �صوت يعلو
هنا على �صوت الر�صا�ص ،ح�سب ما قال القطب.
ال ريب �أن التطورات امليدانية ال�سورية� ،سواء
كانت مل�صلحة احلكم �أم ال� ،ستكون لها انعكا�سات
خطرة على الأو��ض��اع الأمنية اللبنانية ،خ�صو�صاً
بعد ت��ورط تيار امل�ستقبل يف االع�ت��داء على اجل��ارة
الأق ��رب ،م��ن خ�لال مت��وي��ل املجموعات الإره��اب�ي��ة
امل�سلحة و إ�ي��وائ�ه��ا يف مناطق ن�ف��وذه ،خ�صو�صاً يف
ال�شمال وع��ر��س��ال ،حيث ت�شري امل�ع�ل��وم��ات �إىل �أن
هناك مئات امل�سلحني ال�سوريني يحظون برعاية
«امل�ستقبل» ودعمه ،لكن بعد متكّن القوات ال�سورية
من الإم�ساك بالأمن على احل��دود ،يُطرح ال�س�ؤال
ال�ت��ايل« :م��ا هو م�صري ه ��ؤالء امل�سلحني؟ وم��ا هو
دورهم امل�ستقبلي يف لبنان»؟ �س�ؤال بر�سم الإجابة،
موجّ ه «للم�ستقبل» و�أتباعه.

ح�سان احل�سن

مـــواقف
• حركة الأمة �شددت على �أن «طائرة �أيوب» تر�سي معادلة جديدة يف توازن
الردع بني املقاومة والعدو ال�صهيوين ،وت�ؤكد �أن تطور قدرات املقاومة هي
احلقيقيي.
نْ
التي حتمي لبنان وت�صون �سيادته وا�ستقالله
و�أ�شارت احلركة �إىل �أن الأ�صوات التي تخرج على الأمة م�ستهدفة الإجناز
العلمي والتقني والع�سكري النوعي اجلديد للمقاومة ،هي يف حقيقتها
�أ�صوات ت�ستهدف الأمة يف م�ستقبلها و�إرادتها وقوة الردع فيها.

العامة ،وي�ؤ�سّ �س ملرحلة جديدة من العمل الإداري وامل�ؤ�س�ساتي.
من جهة �أخرى ،ه ّن�أت اجلبهة املقاومة وال�شعب اللبناين بالإجناز النوعي
اجلديد ،م�ؤكدة على حق لبنان الطبيعي جي�ش ًا و�شعب ًا ومقاومة يف الدفاع
عن الأر�ض والعر�ض والكرامة والإن�سان ،ويف امتالك كافة الأ�سلحة املتطورة
واملالئمة التي حتقّق توازن الردع وحتيرّ العدو ال�صهيوين ،وجتعله يَح�سبُ
�ألفَ ح�ساب لأي عدوان �أو مغامرة قد يقدم عليها يف امل�ستقبل.

• كمال �شاتيال؛ رئي�س امل�ؤمتر ال�شعبي اللبناين ،وجّ ه برقية تهنئة للرئي�س
هيوغو �شافيز ،ملنا�سبة �إعادة انتخابه رئي�س ًا لفنزويال ،وقد جاء فيها� :إن
�شعبكم الذي يتوق للإ�صالح والتقدم ،جدّد ثقته بفخامتكم ملوا�صلة طريق
التحرر والتنمية ،وتقدمي منوذج متحرر لكل دول �أمريكا الالتينية والعامل
الثالث.
�إننا يا �سيادة الرئي�س ال نن�سى مواقفكم امل�ؤيدة حلقوق العرب والفل�سطينيني،
ووقوفكم �سد ًا منيع ًا �أمام الهيمنة الأمريكية ،ف�سقطت امل�ؤامرات الإمربيالية
�ضدكم ،لأن �شعبكم يتم�سك مببادئه ،ومينحكم حمبته الكبرية.

• لقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية يف لبنان ه ّن�أ املقاومة الإ�سالمية
ب�إجنازها الالفت واملتمثّل بطائرة «�أيوب» ،مُعترب ًا �أنّ هذا الإجناز هو ن�صر
جديد للبنان واللبنانيني والعرب جميعاً ،و�أنّ املفاج�آت املتالحقة للمقاومة
�ستغري حتم ًا وج��ه ووجهة ال�صراع مع العدو ال�صهيوين الغا�صب يف �أي
مواجهة حمتملة.
واعترب اللقاء �أن اعرتا�ض حزب امل�ستقبل وفريق الرابع ع�شر من �آذار على
امتالك املقاومة �سالح ًا متطور ًا يتحقّق فيه توزان الردع مع العدو ،ومينح
لبنان قوة ومناعة �إ�ضافية مطلوبة ،هو �أمر غريب وم�ستهجن� ،إذ ال يُعقل
�أن يكون هذا الفريق �إىل جانب عدو لبنان والعرب وامل�سلمني �إ ّال �إذا كان
�أ�سري �أهوائه وم�صاحله الدنيوية وال�شخ�صانية ،والتي ال تتحققُ �إال من
خالل طاعة �أ�سياده الأمريكيني وال�صهاينة الذين ي�ستخدمونهم ك�أحجار
ال�شطرجن ،ثم ي�ستغنون عن خدماتهم الحق ًا ويطرحونهم �أر�ض ًا بعد حتقيق
�أهدافهم.

• جبهة العمل الإ�سالمي يف لبنان دعت �إىل عقلنة اخلطاب ال�سيا�سي يف
البالد ،واالبتعاد عن املهاترات الإعالمية واللغة الطائفية واملذهبية التي
ت�صبُّ الزيت على النار ،وتزيد من واقع اخلالف واالنق�سام احلا�صل بني
اللبنانيني.
وطالبت اجلبهة الر�ؤ�ساء الثالثة وبقية �أركان الدولة العمل الد�ؤوب من �أجل
�إجراء �إ�صالح �إداري �شامل يق�ضي على الف�ساد والقائمني عليه ،وي�ضع ح ّد ًا
للر�شاوى وال�صفقات وال�سم�سرات وال�سرقات داخل الإدارات وامل�ؤ�س�سات

• احل��اج عمر غندور؛ رئي�س اللقاء الإ�سالمي ،لفت �إىل �أن ما من
لبناين �أو عربي �أو م�سلم ميتلك ذرة كرامة �إال وخفق قلبه ا�ستب�شار ًا

بتحليق طائرة املقاومة اال�سالمية «�أيوب» فوق ثرى فل�سطني ،رد ًا على
�آالف اخلروقات ال�صهيونية ل�سيادة لبنان ،معلنة �أن القبة احلديدية
وال ��رادارات املتطورة و�أنظمة املراقبة احلديثة يف العامل لن حتمي
الكيان الغا�صب ،و�أن تطور املعارف والعلوم والتكنولوجيا مل يعد حكر ًا
على العدو ،و�أن الرهان على جهلنا وتخلفنا ولىّ زمانه ،و�أن ب�إمكان
من يعي�ش الإميان والوعي والثقة باهلل تعاىل ،وميتلك العلم والإخال�ص
والإرادة ال�صلبة والعزمية وال�صرب ،با�ستطاعته �أن يواجه �أعتى القوى
يف العامل.
واعترب غندور �أنه بقدر ما كانت طائرة «�أي��وب» اال�ستطالعية ر�سالة
�إىل العدو ،فهي ر�سالة �أي�ض ًا �إىل احلكام الذين تنا�سوا فل�سطني و�أوىل
القبلتني ،وتواروا حتت عباءات التخلف والعجز يبددون ثروات الأمة يف
�ساحات ومرابع و�صناديق �أعدائهم.
• جتمع العلماء امل�سلمني اعترب �أن زيارة ال�سفرية الأمريكية ملطار
وم�س بال�سيادة
رفيق احلريري الدويل تدخّ ل �سافر يف ال�ش�ؤون اللبنانيةّ ،
الوطنية ،ي�ستدعي حترك ًا عاج ًال من احلكومة اللبنانية بهذا اخل�صو�ص،
للتحقيق مع كل من له دخل بهذا املو�ضوع من املوظفني اللبنانيني،
واتخاذ الإج ��راءات الق�ضائية املنا�سبة بحقهم ،مطالب ًا با�ستدعاء
ال�سفرية وتوجيه حتذير �شديد لها ،ومطالبة حكومتها ب�سحبها من
لبنان ،ومعترب ًا �أن «الإج��راء الأمثل للبنان هو قطع العالقة مع هذه
الدولة التي ت�سعى دائم ًا حلماية الكيان ال�صهيوين� ،إال �أنه �إذا كان
لبنان غري قادر على ذلك ،فعلى الأقل فلتُمنع التحركات اال�ستخبارية
التي تقوم بها �سفرية هذه الدولة ل�صالح الكيان ال�صهيوين»..
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أيها اللبنانيون ..أطفئوا الفتنة المشتعلة

خالل قمة روحية �إ�سالمية  -م�سيحية يف دار الفتوى

للفتنة مراحل و�أدوات ال ينتبه النا�س �إليها «الإ�سرائيلي» ووق��ف ع��اج��زاً ،ل��ذا �سي�شعل الفتنة
�إال بعد ت�صاعد ال��دخ��ان و أ�ل���س�ن��ة اللهب و�سماع �ضد املقاومة وحلفائها بوا�سطة بع�ض اجلهاديني
الطلقات والقذائف وت�شييع اجل�ن��ازات ،فيتنادى امل�ضللني ،و«ميكن �أن يكونوا �صادقني يف دينهم»
العقالء لإطفاء الفتنة بعد فوات الأوان.
لكن مواقفهم غ�ير �صحيحة ،يحركهم م�شايخ
الفتنة تبد�أ باملوقف التحري�ضي واالف�تراء م�شبوهون مرتبطون بامللوك والأم ��راء و�أجهزة
واالت �ه ��ام ��ات امل �ت �ب��ادل��ة ،وال �� �ش �ت��ائ��م ع �ل��ى �أل���س�ن��ة املخابرات ،والفتنة الكالمية وال�سيا�سية بد�أت عرب
ال�سيا�سيني �أو الإعالميني �أو املد�سو�سني ،فت�أخذ الأمور التالية:
�شكل اخلطاب �أو املوعظة �أو التحذير ،ثم تخرج � 14 -آذار وامل�ستقبل يتهمون حزب اهلل بالقتال يف
من البيت �أو املقر احلزبي �إىل ال�شارع ،فتقطعه �سورية.
��س�ل�م�ي�اً ب� � إ�ح ��راق ال ��دوال �ي ��ب ،وحت �م��ي ال�ف��اع�ل�ين  -املعار�ضة ال�سورية تخطف زواراً لبنانيني من
الطائفة ال�شيعية.
بالأ�سلحة واملذهبية ،ثم تتدحرج الفتنة وتكرب.
الفتنة يف لبنان بد�أت وال ينق�صها �إال اال�شتعال  -الأ��س�ير يقطع طريق اجل�ن��وب ،وي�شتم وي�ستفز
ال�شامل ،فالبيئة احلا�ضنة تكوّنت ،و�أدوات الفتنة وي �ح��ر���ض وي� �ه ��دد ،وي �ط �ل��ق ال �ن ��ار م ��ن «ب�ن��دق�ي��ة
جاهزة ،ومناطق الفتنة لي�ست حم�صورة ،فبدل بال�ستيكية» مزيفة ،لإظ�ه��ار �شتم �إح��دى زوج��ات
االنتماء امل�ت��وازن �ستككون الفتنة املتوازنة يف كل الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم.
ل�ب�ن��ان ،وم��ا ف�ي��ه م��ن الج�ئ�ين ون��ازح�ي�ن وع�م��ال - ،ح ��زب اهلل ي�ت�ه��م امل���س�ت�ق�ب��ل ب�ت���س�ل�ي��ح امل�ع��ار��ض��ة
ف��امل �ع��رك��ة ك �م��ا ي ��ري ��ده ��ا الأم �ي�رك � �ي ��ون م�ع��رك��ة ال�سورية ودعمها.
االح �ت�راق ال���ش��ام��ل لإ��س�ق��اط ج�غ��راف�ي��ا امل�ق��اوم��ة  -جبهة باب التبانة  -جبل حم�سن ت�شتعل وتهد�أ
ال�ع��رب�ي��ة ال�ب��اق�ي��ة يف ل�ب�ن��ان و��س��وري��ة وفل�سطني ،لكنها يف ا�ستنفار دائم.
فاملعار�ضة ال�سورية تهدد املقاومة بقطع ط��رق - ،ا�ستنكار � 14آذار لطائرة «�أي��وب» ،و�صمتهم عن
بل وتهدد ال�ضاحية اجلنوبية ا�ستكما ًال ملا فعلته ك��ل اخل��روق��ات «الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة» ال�ي��وم�ي��ة ،وات�ه��ام
« إ�� �س��رائ �ي��ل» ع��ام  ،2006ح�ت��ى «امل�ث�ق��ف» امل�ع��ار���ض املقاومة بوقاحة بخرق القرار  ،1701مزايدة على
مي�شيل كيلو هدد «مبحو حزب اهلل عن الأر�ض»�« .إ�سرائيل» الذين مل ي�شتكوا ملجل�س الأمن.
ال�ظ��اه��ر �أن م��ا تُ�سمى «امل�ع��ار��ض��ة ال�سورية»  -اخلاليا ال�سلفية التكفريية دخلت �إىل خميمات
املثقف منها والقاعدة و«اجلي�ش احل��ر» ميتهنون ل �ب �ن��ان ،خ���ص��و��ص�اً يف ب �ي�روت واجل� �ن ��وب ،وجت� ّن��د
القتل والإبادة ولي�سوا مذهبييني ،فهم يقتلون كل ال�شباب الفل�سطيني لقتال العلويني يف �سورية،
«م�سلم �سُ ني» ال يزال على دينه وخياراته ال�سيا�سية وال�شيعة يف لبنان ،وال�سنة املخالفني ل�سيا�ساتهم،
مبقاومة «�إ�سرائيل» وعدم التبعية لأمريكا ،مثله وب�ع����ض ال�ف���ص��ائ��ل الفل�سطينية ت��رع��ى وت ��ؤ ّم��ن
مثل ال�شيعي والعلوي ،وم��ع ذل��ك يقول بع�ضهم الطريق لكن بقفازات �سلفية.
يح�ضرون
�إن��ه «�سلفي» ،و�أمتنى �أال يكون �سلفياً قبل البعثة  -عمالء املو�ساد و«ال�سي  -اي  -اي��ه» ّ
النبوية ال�شريفة ،فيكون حفيد �سلف ال�سلف يف �أن�ف���س�ه��م وع �م�لاءه��م يف ل�ب�ن��ان لإ� �ص ��دار ب�ي��ان��ات
اجلاهلية التي هدمها الإ�سالم حتت راي��ة ر�سول التهديد لهذه اجلبهة �أو تلك ،وافتعال التفجريات
واالغتياالت قبيل مو�سم االنتخابات النيابية� ،أو
اهلل عليه ال�صالة وال�سالم.
ال �ف �ت �ن��ة يف ل �ب �ن��ان ت�ن���ض��ج ع �ل��ى ن� ��ار ه��ادئ��ة لإطالق قنابل دخانية تغطي ما يحدث يف �سورية،
ب��ان �ت �ظ��ار ال �ت��وق �ي��ت ال� ��ذي ي �ح��دده الأم�ي�رك �ي��ون �سواء لإن�ضاج الت�سوية ال�سيا�سية التي تعني ف�شل
تعوي�ضاً عن الهزمية �أو الف�شل يف �سورية ،ومل�سح ال�ه�ج��وم الأم�يرك��ي على ��س��وري��ة� ،أو �إ��ش�ع��ال النار
العار عن جبني العدو الإ�سرائيلي ،بعد اخ�تراق ب�شكل �أكرب يف �سورية واملنطقة.
ال ينق�ص الفتنة �إال ح��ادث�اً ف��ردي�اً عفوياً �أو
ط��ائ��رة « أ�ي � ��وب» أ�ج� ��واء فل�سطني امل�ح�ت�ل��ة ،وع��دم
ق��درة « إ���س��رائ�ي��ل» على ال��رد ،وه��ي التي اجتاحت م��دب��راً لت�شتعل ،وه��ي بانتظار ا�ستكمال الفتنة..
بريوت رداً على عملية اغتيال مفربكة ل�سفريها وال �� �س ��ؤال :ه��ل ننتظر ا��ش�ت�ع��ال الفتنة لنتحرك
يف ل �ن��دن ع ��ام  ،1982و��ش�ن��ت ع� ��دوان  2006رداً لإطفائها� ،أم نبادر جميعاً لتربيد الأجواء امليدانية
ع�ل��ى أ�� �س��ر ج�ن��دي نْ�ْي ،،ل�ك��ن يف احل�ق�ي�ق��ة ،ف� ��إن كال ب�صدق؟
الفتنة لن حت��رق حزباً �أو طائفة �أو منطقة،
االجتاحني كانا مقررين ،وكان ينق�صهما املربر �أو
احلجة ،ومع توفر احلجة يف طائرة �أيوب� ،صمت بل هي فتنة �شاملة ت�صيب اجلميع حتى امل�ستقلني،

الذين ال �ش�أن لهم بال�سيا�سة �أو املذاهب ،ولذا ندعو
للخطوات التالية:
 حترك لر�ؤ�ساء الطوائف وم�ؤ�س�ساتها الدينية،وال �ت��زام امل���ش��اي��خ ب�ع��دم ا�ستعمال م�ن��اب��ر امل�ساجد
للتحري�ض املذهبي ،وم��ن �شاء فلينطلق ب�صفته
ال�شخ�صية ال�سيا�سية ،ولي�س على �أ�سا�س مذهبي.
 دعوة الأحزاب يف  8و� 14آذار لالتفاق على ميثاق� �ش��رف ي �ح��رم ومي �ن��ع ال�ف�ت�ن��ة ،و�إب �ق��ائ �ه��ا يف إ�ط ��ار
�سيا�سي خال�ص ،وعدم �إلبا�سها ثوباً مذهبياً.
ت��وف�ير ال�غ�ط��اء ال���س�ي��ا��س��ي ل�ل�ج�ي����ش ،مل�ن��ع الفتنة
وم�ل�اح �ق��ة امل �� �س �ل �ح�ين ال �� �س��وري�ي�ن وال�ل�ب�ن��ان�ي�ين
وال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي�ين ،وع � ��دم ت �ق �ي �ي��ده ب��احل �� �س��اب��ات
والتوازنات املذهبية.
 االت �ف��اق م��ع ال���س�ل�ط��ة الفل�سطينية وف���ص��ائ��لامل �ق ��اوم ��ة ع �ل��ى حت �ي �ي��د امل �خ �ي �م��ات ع ��ن ال �� �ص��راع
ال���س�ي��ا��س��ي �أو ال �ف �ئ��وي يف ل �ب �ن��ان ،وع� ��دم حت��وي��ل
املخيمات �إىل خمازن �أ�سلحة �أو قواعد احتياط �أو
ب�ؤر �آمنة للم�سلحني ،لدعم بع�ض القوى ال�سيا�سية
يف لبنان كما ح�صل عام .1975
 ال �ت��زام �أع �� �ض��اء ط��اول��ة احل� ��وار وب���ش�ك��ل ج��ديو� �ص��ادق بح�صر دع��م �أي ف��ري��ق لأط� ��راف ال�ن��زاع
يف �سورية باملوقف ال�سيا�سي �أو الإن���س��اين ،وع��دم
ال�ت��ورط بال�سالح وف��ق ما �أوردت��ه بع�ض ال�صحف
الأوروب �ي��ة ع�بر نائب لبناين م�س�ؤول ع��ن ت�سليح
املعار�ضة ال�سورية عرب احلدود الرتكية.
وال� ��� �س� ��ؤال ال� �ث ��اين :م� ��اذا ل ��و ���شُ � ّك �ل��ت خ�لاي��ا
وجم �م��وع��ات م��وال�ي��ة ل�ل�ن�ظ��ام ال �� �س��وري يف لبنان
حلماية نف�سها� ،أو رداً على ال��وج��ود الع�سكري �أو
ال�سيا�سي مل��ا ي�سمى «اجلي�ش احل��ر» ،ال��ذي يتخذ
كوادره من لبنان �ساحة قيادة و�إدارة؟
الظاهر �أن الفتنة يف خما�ضها الأخ�ير ،وعلى
و��ش��ك ال ��والدة ال�ساخنة يف ل�ب�ن��ان ،ف�ت�ه�ي��أوا �أي�ه��ا
اللبنانيون امل�ساملون ،فالذين يرفعون �شعار «لبنان
�أوالً» يعملون على �إح ��راق لبنان �أوالً ،ث��م باقي
املنطقة.
هل يتحرك العقالء يف ال�سيا�سة �أو الطوائف
ل�صناعة ح��زام الأم��ان ومنع الفتنة� ،أم �سيغلقون
على �أنف�سهم ويديرون ظهورهم حتى ت�صل النار
�إىل غرف نومهم؟
�أط�ف�ئ��وا �إره��ا��ص��ات الفتنة ..و�أط�ف�ئ��وا �أل�سنة
اللهب قبل فوات الأوان.
www.alnassib.com

د .ن�سيب حطيط

ربيعنا نصر وإنجاز
وربيعهم ذل وعار
مل ن �ف��اجَ � أ� ب� ��ردود ال�ف�ع��ل ال �ت��ي ��ص��درت
بعد تبنّي ال�سيد «طائرة �أيوب» ،فقد اعتدنا
يف ل�ب�ن��ان ع�ل��ى ف��ري��ق ام�ت�ه��ن �سيا�سة ال��ذل
وال �ه��وان ،وف��ري��ق آ�خ��ر امتهن �سيا�سة الع ّز
والكرامة.
فريق ال��ذل مل ول��ن ي��درك �أهمية هذه
العملية ال�ن��وع�ي��ة ،ف �ـ« أ�ي��وب» ال�ت��ي انطلقت
من الأرا�ضي اللبناين �إىل عمق «�إ�سرائيل»،
اخرتاق نوعي و�إجن��از بكل ما يف الكلمة من
معنى ..طائرة من �صنع �إي��راين ،نعم ،لكن
من �أطلقها مقاوم لبناين �أبى �أن تظ ّل �أجواء
بلده خمروقة من قبل طائرات ال�صهاينة،
لكن فريق الذل اعتادت عيونه على م�شاهدة
طائراتهم فوق �سمائنا ،ولهذا انتقدوها.
ط ��ائ ��رات� �ه ��م م� ��ن ال� � ��والي � ��ات امل �ت �ح��دة
الأمريكية�ُ ،صنعت خ�صي�صاً ل�ضربنا وخرق
أ�ج��وائ �ن��ا ،أ�م ��ا ط��ائ��رات�ن��ا ف�م��ن اجل�م�ه��وري��ة
الإ��س�لام�ي��ة�ُ ،صنعت خ�صي�صاً ل�ل��دف��اع عن
الأر�ض والكرامة واملقد�سات.
طائراتهم لإره ��اب ال�ع��رب وامل�سلمني،
وط��ائ��رات �ن��ا ل �� �ص��ده��م ،ول �ل��وق��وف يف وج��ه
طغيانهم الأع�م��ى وامل�ع��ادي ل�ل�أم��ة العربية
والإ�سالمية.
فريق العز وال�ك��رام��ة ي��درك �أن ال�صرب
�أ�صبح مفتاحه « أ�ي��وب» ،و�آذان��ه مازالت تردد
«الآن ،يف عر�ض البحر ،البارجة الع�سكرية
«الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة» ال �ت��ي اع �ت��دت ع �ل��ى بنيتنا
التحتية ،وعلى بيوت النا�س وعلى املدنيني،
ان� �ظ ��روا إ�ل �ي �ه��ا حت �ت��رق ،و� �س �ت �غ��رق وم�ع�ه��ا
ع�شرات اجلنود ال�صهاينة �إن �شاء اهلل ،هذه
البداية ،وحتى النهاية كالم طويل وموعد».
ال�صهاينة و�صفوا هذه العملية بالنوعية،
واع �ت�ب�روا �أن ح��زب اهلل ه��و ال �ع��دو الأذك ��ى
يف املنطقة ،بينما «�شركا�ؤنا» يف الوطن مل
يعريوها �أي اهتمام ،بل انتقدوها ،وو�صف
البع�ض ه��ذه العملية بخرق للقرار ،1701
والآخر اعترب �أن «لبنان لي�س طائرة من دون
طيار»! �صدقت ،لبنان لي�س طائرة من دون
طيار ،لأن لبنان مركز �إقالع لكل املقاومني
للدفاع عن الكرامة وال�شرف واملقد�سات..
بب�ساطة� ،أنتم الغرباء عن لبنان.
�أهل املقاومة غري �آبهني با�سرتاجتياتكم
ونقدكم وح�ق��دك��م ..أ�ه��ل امل�ق��اوم��ة ه��م �أه��ل
عز وكرامة ،يعطون كل ذي حق حقه ،كيف
ال والطائرة « أ�ي��وب» عنوان لل�صرب ،وتيمّن
ب��ا��س��م ال�ق��ائ��د ال���ش��اب ح���س�ين �أي� ��وب امللقب
بـ«ربيع» ،والذي كان من الأوائل الذين عملوا
على م�شروع �إن�شاء �سالح جو للمقاومة؟
رب �ي��ع امل �ق��اوم��ة م�ت�م�ث��ل ب � �ـ«�أي� ��وب»� ،أم��ا
ربيعكم فمعروف وظاهر للملأ والعيان.
ربيعكم هو ما يح�صل يف ليبيا واليمن؛
ربيعكم دمار ،وربيعنا �إعمار ..ربيعكم تفرقة،
وربيعنا وحدة ،ربيعنا عهد و�صدق ،وربيعكم
غدر وخيانة ..ربيعنا ن�صر و�إجناز ،وربيعكم
ذل وعار.
�شئتم �أم أ�ب �ي �ت��م « ،أ�ي � ��وب» م�ف�خ��رة لك ّل
لبناين وعربي.

�سعيد عيتاين
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مقابلة
دعــا بكـركـي إلـى إحــراج مـسـيـحـيي  14آذار

نعمة الله أبي نصر :الوضع المسيحي على المحكّ
الكرة عند امل�سيحيني فليتحلّوا بامل�س�ؤولية ،ف�ضعفهم ال�سيا�سي يعود �إىل ت�رشذمهم ..يجب ت�صحيح تبعات اجل �م �ه��وري��ة ورئ �ي ����س احل �ك��وم��ة ووزي ��ر
ال��داخ �ل �ي��ة) وه ��ذا م��ا ي�خ��ال��ف امل� ��ادة 65
�آثار التجني�س الع�شوائي الذي ح�صل عام  1994من خالل �سحب اجلن�سية من الذين ال ي�ستحقونها� ،أو رُلتفع
م��ن الد�ستور اللبناين ،كما �أن امل��ادة 6
ن�سبة جتني�س امل�سيحيني لتعادل ن�سبة املل�سمني.
م�ن��ه تن�ص ب��و��ض��وح �أن ط��ري��ق اكت�ساب
اجلن�سية اللبنانية وحفظها وفقدانها
تحُ دد مبقت�ضى القانون ولي�س مبقت�ضى
امل � � ��داف � � ��ع ال � �� � �ش ��ر� ��س ع � ��ن «ح � �ق ��وق
مر�سوم» ،يتابع �أبي ن�صر حديثه جلريدة
امل �� �س �ي �ح �ي�ي�ن»؛ ع �� �ض��و ت �ك �ت��ل ال �ت �غ �ي�ير
«ال �ث �ب��ات»« :ل�ل�أم��ان��ة ال�ت��اري�خ�ي��ة ،تلك
والإ� �ص�ل�اح ،ال�ن��ائ��ب نعمة اهلل �أب��ي ن�صر،
احلقيقة امل��رة مل يرف�ضها غ�ير ع�ضو
خ�ص جريدة «الثبات» بهذا احلوار و�إليكم
الرابطة املارونية �آن��ذاك نعمة اهلل �أبي
ما جاء فيه:
ن�صر ،فقدمتُ طعناً مبر�سوم التجني�س،
يحمّل النائب نعمة �أب��ي ن�صر القادة
وب�ع��د م ��رور ت�سع ��س�ن��وات ع�ل��ى �إق ��راره،
امل �� �س �ي �ح �ي�ين م �� �س ��ؤول �ي��ة ت �ع��دي��ل ق��ان��ون
ك�سبنا حكماً ��ص��ادراً من جمل�س �شورى
االنتخابات ،وي�شري �إىل اتفاق بكركي حول
الدولة عام  2003يجيز �سحب اجلن�سية
اعتماد م�شروعي قانون اللقاء الأرثوذك�سي
اللبنانية من غري م�ستحقيها ،ليلي ذلك
وال��دوائ��ر الو�سطى على قاعدة الن�سبية،
تعيني وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة ال���س��اب��ق �إل�ي��ا���س
يقول« :التيار الوطني احلر يطرح ال�سري
امل��ر �ستة ق�ضاة و�ستة �ضباط للتدقيق،
ب � إ�ح��دى ال�صيغتني ،ن ��أم��ل م��ن �شركائنا
ثم لريتفع عددهم مع ال��وزي��ر �سليمان
داخ� ��ل امل�ج�ل����س ال �ن �ي��اب��ي ويف امل��واط �ن �ي��ة ،ب��رع��اي��ة �صاحب الغبطة ب���ش��ارة ال��راع��ي،
ملف التجني�س
فرجنية �إىل ت�سعة لكل منهما» ،يكمل
وحت��دي��داً من ال�ن��واب امل��وارن��ة ،اعتماد �أي ومت االت �ف ��اق ل�ل���س�ير مب �� �ش��روع��ي ق��ان��ون
�أبي ن�صر الذي يُتابع ملف املجن�سني �أبي ن�صر �سرد تفا�صيل ملف املجن�سني:
م��ن امل�شروعني م��ادام هناك موافقة من الأرث��وذك���س��ي �أو الن�سبية �ضمن ال��دوائ��ر
قبل بكركي ،وم��ادام امل�سيحيون متحدين املتو�سطة ..يجيب �أبي ن�صر« :امل�سيحيون م �ن��ذ � �ص ��دور امل��ر� �س��وم يف  20ح��زي��ران «م��ع ال��وزي��ر ب��ارود �أ�صبحوا  3موظفني
ع�ل��ى امل �ح��ك ،ه �ن��اك حت��د ل �ن��ا ،لأن بقية ع��ام  ،1994ي�ع�ت�بر �أن امل��و� �ض��وع برمته تابعني له ،ويف �أيامه مت �سحب اجلن�سية
على رف�ض قانون ال�ستني».
ي �ع��ود �أب ��ي ن���ص��ر �إىل ان �ت �خ��اب��ات ع��ام �شركائنا يف ال��وط��ن وامل��واط�ن�ي��ة ،يقولون ي�شكل نقطة �سوداء على جبني الطبقة م��ن بع�ض م�سيحيي ال�سريان يف زحلة
1992؛ ي��وم دع��ت ب�ك��رك��ي �إىل مقاطعة «ليتفق امل�سيحيون على �صيغة انتخابية ال�سيا�سية احلاكمة برمتها ،يقول« :عار ومن بع�ض امل�سلمني بالت�ساوي».
وم��اذا ع��ن �سبل جت��اوز ه��ذا الو�ضع
االن �ت �خ��اب��ات ال�ن�ي��اب�ي��ة ب�شكل ت ��ام ،ليكرر م��وح��دة ،ون �ح��ن ��س�ن�ك��ون م��ن ال��داع�م�ين على تلك الطبقة التي كانت يف احلكم
�أن ت��ر��ض��ى ب�ق��ان��ون امل�ج�ن���س�ين ،ال �ن��واب ال�شاذ ،خ�صو�صاً �أن املجن�سني ي�ؤثرون
رف�ض الأخذ بالقانون احلايل (ال�ستني) ،مل�شروعهم».
وم ��اذا ع��ن �إج �م��اع الأح � ��زاب امل��وارن��ة وال��وزراء امل�سيحيون غ�ضوا النظر منذ انتخابياً يف أ�ك�ث�ر م��ن دائ ��رة انتخابية،
خ �� �ص��و� �ص �اً �أن رئ �ي ����س جم �ل ����س ال �ن ��واب
ن�ب�ي��ه ب ��ري ي���ش�ير �إىل حت ��رمي الكني�سة ل��دع��م م �� �ش��روع ال �ل �ق��اء الأورث ��وذك �� �س ��ي� � ،ص��دور امل��ر� �س��وم ،ويف جم�ل����س ال �ن��واب ي�ج�ي��ب �أب ��ي ن���ص��ر« :ن ��أم��ل م��ن ال��وزي��ر
ل��ه ،وي�ضيف ن��ائ��ب ك �� �س��روان« :ن�ح��ن مع ي��رد النائب ال�ك���س��رواين« :م ��ادام �أك�ثري��ة  64نائباً م�سيحياً من بينهم  34نائباً م��روان �شربل �أن ي�شكل جلنة ق�ضائية
�إج��راء االنتخابات النيابية يف مواعيدها الفرقاء يدعمون هذا امل�شروع ،على بكركي مارونياً ،ويف احلكومة  15وزيراً م�سيحياً ،مو�سعة بالتعاون مع وزارة العدل لنزع
الد�ستورية ،لأنه يف حال ت�أجيلها ال ميكن رفع ال�صوت لإقراره ،ولتعلن البطريركية وم ��ن ب�ي�ن ه� � ��ؤالء م ��ع الأ�� �س ��ف ال��وزي��ر اجلن�سية مم��ن ال ي�ستحقها ،ويف ح��ال
امل��ارون �ي��ة م��وق�ف�ه��ا ال��ر��س�م��ي م��ن ق��ان��ون مي�شال �إده ،ال��ذي ك��ان وق�ت��ذاك رئي�ساً عجزت احلكومة عن تنفيذ هذا احلكم،
توقع النفق الذي �سندخله».
فلتعمد ل�ت��أم�ين امل�ن��ا��ص�ف��ة يف عمليات
كنعان
غازي
قانون
�أبي ن�صر يعترب �أن
االن �ت �خ��اب��ات ،ول � ُت �ج�ب�ر ال� �ن ��واب امل ��وارن ��ة
ال�ت�ج�ن�ي����س ،ول�ي���ص�ب��ح ع ��دد امل�ج�ن���س�ين
ال�سورية،
«الو�صاية»
الذي طُ بّق �أيام عهد
وم��ن ي�ستظل م��واق�ف�ه��ا ال��وط�ن�ي��ة ال�سري
امل �� �س �ي �ح �ي�ين ي� � � ��وازي ع � ��دد امل �ج �ن �� �س�ين
�
ط
ل
إ
ا
�اق،
ل
على
�ه
�
ب
ال�سري
مل يعد �صاحلاً
مب��ا ت��رت� أ�ي��ه ،وم��ن ي�شذ ع��ن ه��ذا التوجه
امل�سلمني».
فلبنان حت��ررت �إرادت��ه من كل الو�صايات ليتحمل م�س�ؤوليته التاريخية».
ورداً عن ن�سبة تفاوت عدد املجن�سني
اخلارجية ،وبالتايل على اللبنانيني و�ضع
بر�أي �أبي ن�صر الكرة اليوم هي مبلعب
ب�ين امل�سيحيني وامل���س�ل�م�ين ،ي�شري �أب��ي
ق��ان��ون ان�ت�خ��اب��ات ج��دي��د يلبي طموحات الأحزاب امل�سيحية الكربى (التيار واملردة
ال�شعب ،يقول أ�ب��ي ن�صر بحزم وبانفعال :والقوات والكتائب) ..فمادام حزب الكتائب فلنعتمد الفدرالية
ن�صر �إىل �أن ن�سبة امل�سيحيني املجن�سني
هي  ٪25من ن�سبة املجن�سني امل�سلمني،
«يف ح��ال مل يتفق امل�سيحيون على ر�ؤي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة �أع �ل��ن ت ��أي �ي��ده ل �ق��ان��ون ال�ل�ق��اء
الطوائفية في
وي �ق��ول« :ال ي�ستطيع وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة
واح ��دة ،مل ي�ع��د ب��الإم�ك��ان ل��وم �أي فريق الأرثوذك�سي فلي ؤ�مّن الت�صويت له عملياً..
�سيا�سي الرتباطاته اخل��ارج�ي��ة ،ولنوقف ول َرن بعد �إقراره م�سيحياً �إن كانت القوى االنتخابات النيابية
مبفرده ت�صحيح خلل املجن�سني� ،سواء
ولتنتخب كل طائفة ب�سحب اجلن�سية م��ن غ�ير م�ستحقيها
ات �ه ��ام � �ش��رك��ائ �ن��ا يف ال ��وط ��ن ب�ع�لاق��ات�ه��م امل�سلمة �ستدعمه.
�أم جت�ن�ي����س م���س�ي�ح�ي�ين ،لأن امل��و� �ض��وع
اخل��ارج�ي��ة (ح��زب اهلل وع�لاق�ت��ه ب � إ�ي��ران،
ل�ك��ن ه��ل ن��واي��ا الأح� ��زاب امل�سيحية
بحاجة لغطاء �سيا�سي من قبل احلكومة
ت� �ي ��ار امل �� �س �ت �ق �ب��ل وال� ��� �س� �ن ��ة وع�ل�اق �ت �ه��م �سليمة وحرة يف ظل الفيتو اجلنبالطي نوابها ..وفي حال
جمتمعة».
بال�سعودية وم�صر وتركيا) ،الكرة اليوم  -امل�ستقبلي لتمرير ق��ان��ون
انتخابات تعذر ذلك فلنتوجه
هي عند القادة امل�سيحيني ،وامل�س�ؤولية تقع ج��دي��د ��ض�م��ن ال �ن �ظ��ام ال�ن���س�ب��ي؟ ي�ق��ول
احلراك العربي
على عاتقهم جميعاً�� ،س��واء ك��ان��وا �ضمن �أب��ي ن�صر املخ�ضرم �سيا�سياً �إن القانون
إلى النسبية
فريق الرابع ع�شر من �آذار �أو الثامن منه ،الأك�ث�ر عمالنياً �ضمن م��وازي��ن القوى
يطلب �أبي ن�صر من م�سيحيي ال�شرق
�أو حياديني».
احلالية والهواج�س الطوائفية ،ال�سري
ع �م��وم �اً ،وم���س�ي�ح�ي��ي ل �ب �ن��ان خ���ص��و��ص�اً،
ب �ق��ان��ون ج��دي��د ي��راع��ي ظ� ��روف جميع
التجذر يف �أر�ضهم مع االنفتاح على الآخر،
فلرتفع بكركي �صوتها
مكونات الوطن على اختالف م�شاربها
لأنه وفق الإر�شاد الر�سويل وال�سينودو�س
ال�سيا�سية ،ومادمنا يف بلد يعي�ش التنوع
�س�ألناه عن دور بكركي يف هذا املجال ،ال�سيا�سي وامل��ذه�ب��ي ،ونطبق املنا�صفة للجنة ال ��وزاري ��ة امل��وجل��ة درا� �س��ة و�ضع م� ��ن �أج � � ��ل ل� �ب� �ن ��ان م� ��ع ق ��دا�� �س ��ة ال �ب��اب��ا
ي��رد �أب ��ي ن���ص��ر« :ع�ل�ي�ه��ا جمعهم جم��دداً ال �ط��وائ �ف �ي��ة ،ل�ن�ق��ر ون �ع�ت�رف ب��واق�ع�ن��ا املقيمني يف لبنان طالبي اجلن�سية .»..ال��راح��ل الطوباوي يوحنا بول�س الثاين،
حل�ين �إي �ج��اد ح��ل لتلك امل���س��أل��ة ،فلتعقد احلقيقي ولنعتمد الفدرالية الطوائفية يتوقف �أبي ن�صر للحظات ويكمل حديثه وال�سينود�س من �أجل ال�شرق الأو�سط مع
حواراً مفتوحاً م�سيحياً حلني �إقرار قانون يف االن�ت�خ��اب��ات ال�ن�ي��اب�ي��ة ولتنتخب كل ب��ان�ف�ع��ال�« :أق ��ر م��ر��س��وم التجني�س من ال�ب��اب��ا بنديكتو�س ال���س��اد���س ع���ش��ر ،يجب
انتخابي ج��دي��د ،»..قاطعناه م�ستفهمني ط��ائ �ف��ة ن��واب �ه��ا ،ويف ح ��ال ت �ع��ذر ذل��ك ،دون �أن ُي�ع��ر���ض ع�ل��ى جمل�س ال� ��وزراء ،تطبيق تلك امل �ب��ادئ على الأر� ��ض ووق��ف
وح �� �ص��رت ال �ت��واق �ي��ع ب �ث�ل�اث (رئ �ي ����س رف�ع�ه��ا � �ش �ع��ارات وم ��ودون ��ات ع�ل��ى ال ��ورق،
�أنه �سبق وجل�س النواب املوارنة يف بكركي فلنتوجه �إىل الن�سبية.

ويجب حتويل تلك القيم �إىل طريقة حياة
م�ع��ا��ش��ة ،ف��ال�ت�ج��ذر ال يعني ب�ي��ع الأر� ��ض،
ونحن امل�سيحيني نبيع �أر�ضنا ..واالنفتاح
على الآخر ال يعني االرتهان لإرادة اخلارج،
�سواء كنا من م�ؤيدي فريق � 14آذار �أو 8
�آذار».
ي �� �ش�ير �أب � ��ي ن �� �ص��ر �إىل أ�ه �م �ي��ة دور
الأوق � � � ��اف ال��دي �ن �ي��ة يف ت �ث �ب �ي��ت ال ��وج ��ود
امل���س�ي�ح��ي يف ال �� �ش��رق ،ي �ق��ول« :الأوق � ��اف
الدينية عليها م�ساعدة الفقري والأي�ت��ام
والأط � �ف� ��ال يف م��دار� �س �ه��م وال� �ط�ل�اب يف
جامعاتهم ،وهنا الأمر ال يكون �إال بتفعيل
امل ��ؤ� �س �� �س��ات ال�ك�ن���س�ي��ة م��ن ج�ه��ة وحت�ف�ي��ز
العلمانيني (ونحن منهم) من جهة ثانية،
لبث روح التوعية والوطنية يف م�س�ألتي
منع بيع الأرا�ضي واحلد من الهجرة».
يعترب �أبي ن�صر �أن اخلطر احلقيقي
ع�ل��ى امل���س�ي�ح�ي�ين ي �ت � أ�ت��ى م��ن امل�سيحيني
�أنف�سهم« :عدم اتفاقهم على ر�ؤية �سيا�سية
واح� � ��دة ي���ض�ع�ف�ه��م ج �م �ي �ع �اً ،وي �ح ��د م��ن
قوتهم ،عليهم �أن يكونوا حياديني جتاه
م�سائل ال�صراعات امل�شرقية لتمرير تلك
الأح��داث العنيفة ،وحتى لو ا�ضطهدوا..
و�إن مار�سوا الأخ�لاق والأن�سنة امل�سيحية
ا�ستطاعوا جتاوز كل املحن».
الأبجدية
وماذا عن دعوته امل�ستمرة يف �إقرار عيد
الأبجدية �ضمن الأع�ي��اد الوطنية ،يقول
�أبي ن�صر« :قدم هذا الوطن ال�صغري منذ
تكوينه «الأب�ج��دي��ة» للح�ضارة الإن�سانية
ج�م�ع��اء ،بتج�سيده نغمة ال���ص��وت بحرف
ورم� ��ز ،ف��الأب �ج��دي��ة ك��ان��ت وال ت ��زال أ�ه��م
اخرتاع ب�شري لتفعيل التوا�صل والتفاهم
ب�ين النا�س وال�شعوب واحل���ض��ارات ،لهذا
ال�سبب يحق لنا كلبنانيني �أن نفتخر جتاه
العامل بهذا الإجناز بتخ�صي�ص يوم وطني
نحتفل به ،وكنا ن�أمل �أن يكون هذا العيد،
ن �ه��ار ال ��ذي ي�سبق ع�ي��د امل�ع�ل��م (� 8آذار)،
تيمناً بقدمو�س �أول معلم للب�شرية ،لكن
مع الأ�سف اعرت�ضت ال�سيدات على ذلك،
العتباره ي��وم امل ��ر�أة ،فنقلناه �إىل ي��وم 11
�آذار» .ينهي �أب��ي ن�صر كالمه« :مبونوا..
مع العلم �أن ت�صرفهم غري م�س�ؤول ،لأنه
بالإمكان جعل � 8آذار عيد امل��ر�أة واحلرف
معاً� ،سيما �أن الإن�سان ي�سمع �أو يتعلم �أول
كلمة م��ن �أم ��ه ،يف ال�ن�ه��اي��ة رف�ضهم ج��اء
ان�ت�ق��ام�اً ملعار�ضتي إ�ع �ط��اء ح��ق اجلن�سية
اللبنانية امل��ر�أة املت�أهلة م��ن �أجنبي كيف
�أم �ن��ع ال�ت��وط�ين ب�شكل م�ب�ط��ن»�� ،س� أ�ل�ن��اه
عن ال�ضري بذلك ،م��ادام هناك لبنانيات
يتزوجن �أي�ضاً من رجال م�سيحيني؟ يرد
�أب��ي ن�صر املتفح�ص لكافة ملفاته« :من
�أ��ص��ل  22500ح��ال��ة زواج ن�ساء لبنانيات
م��ن �أج�ن�ب��ي ،اق�ت�ران امل ��ر�أة اللبنانية من
م�سيحي ال تتعدى الألفني».

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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تحقيق

الـبــــــيـارتــه يستـعـيدون أمــالكـهــم العـــامــة؟
م� � ��ا �أن خ � ��رج � ��ت جم � �م� ��وع� ��ة م��ن
النا�شطني ال�شبان للدعوة �إىل ا��س�ترداد
الأم�ل��اك ال �ع��ام��ة ،ويف طليعتها ر�صيف
ال�سان جورج ،الذي بات يعرف بـ«الزيتونة
باي» ،والذي ي�شكل اليوم �أحد �أبرز معامل
و�سط العا�صمة ال�سياحية الفاخرة ،حتى
ان�ق���س�م��ت الآراء يف ب �ي��روت ،ب�ي�ن م ��ؤي��د
للخطوة ومعار�ض لها.
الدعوة التي �أطلقتها حملة «م�شاع»
ك ��ان ��ت ع ��ام ��ة ،وف �ي �ه��ا م �ن��ا� �ش��دة جل�م�ي��ع
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ال��راغ �ب�ي�ن ب��ا� �س �ت �ع��ادة بع�ض
ح �ق��وق �ه��م ،ب� � ��أن ي �ت��وج �ه��وا �إىل ر��ص�ي��ف
الزيتونة باي ،الذي ي�شبه يف طابعه �أحدث
املدن ال�ساحلية الأوروبية ،حاملني معهم
م ��أك��والت �ه��م وم���ش��روب��ات�ه��م وك��را��س�ي�ه��م،
للجلو�س قبالة البحر ور�صيف اليخوت،
واال�ستمتاع بوقتهم جماناً ،ومن دون دفع
�أي مقابل ،لأن ال�ق��ان��ون ي��ؤك��د �أن ك��ل ما
ردم من البحر ،هو �ضمن قطاع الأمالك
ال �ع ��ام ��ة ،وال ي �ج��وز الإف� � � ��ادة ال �ت �ج��اري��ة
ال�شخ�صية منه كما يجري اليوم.
ب� ��د�أت احل�م�ل��ة م��ن ب�ي��روت؛ القلب
الناب�ض للبنان ،لتنطلق منها �إىل مناطق
أ�خ��رى ،ا�ستحوذت فيها �شركات عمالقة
كربى مثل «�سوليدير» على حقوق النا�س،
القانون وا��ض��ح و�صريح ،وه��و �إىل جانب
امل��واط �ن�ين ،ول�ي����س ال���ش��رك��ات ال�ضخمة،
وم �ف��اده بب�ساطة �أن ال ��ردم م�ل��ك ع��ام ال
يجوز ا�ستثماره� ،إال للمنفعة العامة� ،أي
على عك�س ما هو جار اليوم ،جلهة تلزميه
ل�شركة «��س��ول�ي��دي��ر» ،وت ��أج�يره مباليني
الدوالرات �سنوياً ملتاجر ومطاعم خا�صة.
وف� ��ق ال �ق �ي �م�ين ع �ل��ى ح �م �ل��ة م �� �ش��اع،
ف � إ�ن��ه م��ن ح��ق اللبنانيني �أن ي�ستفيدوا
من امل�ساحة امل�ستحدثة على البحر ،عرب

حتويلها كلها �إىل م�ن�ت��زه وط�ن��ي مفتوح
للجميع ،م��ن دون �أي ر��س��وم م��ادي��ة ،ب��د ًال
م��ن ك��ل ه��ذه امل�ط��اع��م وامل�ق��اه��ي الفاخرة
املخ�ص�صة فقط للأثرياء والغرباء.
وي � ��ؤك ��د م�ط�ل�ق��و احل �م �ل��ة أ�ن � ��ه ع�ل��ى
م��دى العقدين املا�ضيني ،انت�شر هاج�س
ا� �س �ت �ث �م��ار الأم� �ل ��اك ال �ع��ام��ة لأغ ��را� ��ض
ال��رب��ح ال�سريع على ح�ساب هاج�س بناء
امل�ساحات العامة امل�شرتكة بني اللبنانيني
مبختلف ف�ئ��ات�ه��م ،وق��د «جت�ن��دت ال��دول��ة
يف خدمة امل�ستثمرين على ح�ساب تعزيز
حلمة املجتمع ووح��دت��ه ..فبعد ك��ل هذه
ال�سنوات التي تلت نهاية احلرب ر�سمياً يف
ع��ام  ،1990ال ت��زال ب�يروت ترتدي لبا�س
احل��رب ،خط التما�س ال ي��زال قائماً ،من
��س��اح��ة ب���ش��ارة اخل ��وري �إىل امل��رف ��أ ب�سبب
ن��زع و��س��ط ب�ي�روت ع��ن حميطه ،و�إف�ق��اده

أمـــــالك عــــامـــــة
بح�سب الوثائق ،فقد متت نقل ملكية نحو  291800مرت مربع من �أمالك
الدولة� ،إىل �شركة �سوليدير ،ومبوجب االتفاقية:
• حت�صل �سوليدير على � 79أل��ف مرت مربع ،مقابل تنفيذ �أ�شغال البنية
التحتية يف منطقة الو�سط التقليدي.
• ثم حت�صل على  212800مرت ،مقابل تنفيذ �أ�شغال الردم الأ�صلي و�أ�شغال
الردم الإ�ضايف ،وكذلك �أ�شغال البنية التحتية امل�ستحدثة بنتيجة الردم.
وت��ؤك��د البيانات يف مديرية ال�ش�ؤون العقارية يف وزارة امل��ال� ،أن الدولة
عمدت يف � 1998/11/14إىل متليك ال�شركة العقارين  1515و 1516يف املرف�أ
اللذين تبلغ م�ساحتهما  27531مرتاً مربعاً.
�أما تعريف الأمالك العامة مبوجب القانون في�شمل:
• �شاطئ البحر حتى �أبعد م�سافة ي�صل �إليها املوج يف ال�شتاء و�شواطئ الرمل
واحل�صى والغدران والبحريات املاحلة املت�صلة ر�أ�ساً بالبحر.
• جماري املياه من �أي نوع كانت ،واملياه اجلارية حتت الأر�ض والينابيع من
�أي نوع كانت وكامل �ضفاف جماري املياه.
• البحريات والغدران والبحرات �ضمن حدودها املعينة وال�شالالت ال�صاحلة
لتوليد قوة حمركة.
• �أقنية املالحة وطرقاتها التي ت�سحب منها املراكب يف جمراها ،و�أقنية الري

ميزاته التاريخية ،و�إلغاء وظيفته كحيز
ع��ام لتالقي اللبنانيني مبختلف فئاتهم
وتبادالتهم وت�شاركهم ،وهي الوظيفة التي
كانت تلعبها الأ�سواق التقليدية وال�ساحات
العامة وحمطات نقل الركاب».
وي�ضيفون« :لقد جرى تزوير تاريخ
املدينة ،وتغيري الأ�سماء فيها ،وا�ستباحة
ت��وا� �ص �ل �ه��ا ال� �ع� �م ��راين ،وه � ��دم ذاك��رت �ه��ا
اجل�م��اع�ي��ة وم�ب��ان�ي�ه��ا ال�ق��دمي��ة ومعاملها
ال�ت��اري�خ�ي��ة ،ومت��ت �إزال ��ة ��س��اح��ة ال��دب��ا���س
وت�ق��وي����ض ��س��اح��ة ال �� �ش �ه��داء وحم��ا��ص��رة
� �س��اح��ة ري ��ا� ��ض ال �� �ص �ل��ح ،وحت ��ول ��ت ه��ذه
ال�ساحات املزدحمة �سابقاً �إىل زوايا ملحقة
ب�ع�ق��ارات ك�ب�يرة حتيطها وت�ع�ط��ل دوره��ا
اجلامع املفرت�ض� ،أما ما ن�سعى لتحقيقه
الآن ،ف �ه��و �إن� �ق ��اذ امل �ن �ط �ق��ة امل���س�ت�ح��دث��ة
م��ن ردم ال�ب�ح��ر ع�ل��ى ال��واج�ه��ة البحرية

لو�سط ب�يروت ،فالردم رتب �أكالفاً بيئية
و�إيكولوجية غ�ير قابلة للتعوي�ض ،وهو
م�صنف يف ال �ق��وان�ين ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة بو�صفه
ملكاً عاماً ال يجوز ا�ستثماره �إال للمنفعة
ال�ع��ام��ة ،وب��ال�ت��ايل م��ن ح��ق اللبنانيني �أن
ي�ستفيدوا م��ن امل�ساحة امل�ستحدثة على
ال �ب �ح��ر ،ع�ب�ر حت��وي�ل�ه��ا ك�ل�ه��ا �إىل م�ن�ت��زه
وطني مفتوح للجميع».
وت �ط��ال��ب احل �م �ل��ة ب ��إل �غ��اء امل��ر� �س��وم
الرقم  5665ال�صادر بتاريخ ،1994/9/20
واالتفاقية املوقعة عام  1994بني جمل�س
الإمن� ��اء والإع �م ��ار و��ش��رك��ة «��س��ول�ي��دي��ر»،
والتي يجري مبوجبها نقل  291800مرت
م��رب��ع م��ن الأم �ل��اك ال �ع��ام��ة �إىل �شركة
«�سوليدير».
وق��د ب��د�أ التحرك يف  28م��ن ال�شهر
املا�ضي ،حيث تداعى الكثري من ال�شبان

والتجفيف والتقطري وكامل �ضفافها وقناطر املاء املن�ش�أة للم�صلحة العمومية،
وكذلك توابع هذه الإن�شاءات.
• ال���س��دود البحرية �أو النهرية و�إن �� �ش��اءات التنوير �أو ال�ع�لام��ات البحرية
وتوابعها.
• اخلطوط التلغرافية والتلفونية وتوابعها التي ت�ستثمرها م�صلحة عمومية.
• �إن�شاءات التح�صني واملراكز احلربية �أو املراكز الع�سكرية.
• الطرقات وال�شوارع واملمرات واخلطوط وو�سائل املوا�صالت من �أي نوع
كانت وتوابعها ،ما عدا الإن�شاءات التي يقوم بها الأفراد حلاجاتهم اخل�صو�صية.
• ال�سكك احلديدية والرتاموايات وتوابعها.
• املرافئ والفر�ض البحرية واخللجان.
• الإن�شاءات امل�شيدة للمنفعة العمومية وال�ستخدام القوى املائية ونقل القوة
الكهربائية.

واملواطنني �إىل الزيتونة ب��اي ،وافرت�شوا
ر�صيف ال�ي�خ��وت ،وجل�سوا قبالة البحر
لي�ستمتعوا بنهار جميل ،وما ميز احلدث
هو نوعيته� ،إذ �إنه مل يقم على اعت�صام �أو
تظاهرة �أو رف��ع الفتات �أو ح��رق �إط��ارات،
بل هو حترك نوعي من خالل بث احلياة
العامة يف املكان العام ،وقد ا�ستخدم املكان
ك���س��اح��ة ل�ن���ش��اط��ات ف�ن�ي��ة ت �ط��ال ��ش��رائ��ح
املجتمع اللبناين كافة ،ولي�ست حكراً على
فئة واحدة.
وتدعو حملة م�شاع �إىل تغرمي كل من
احتل ملكاً عاماً عن كل ف�ترة االحتالل،
و�إزال ��ة الإن �� �ش��اءات املقامة على الأم�ل�اك
ال�ع��ام��ة ،و إ�ح��ال��ة امل�ع�ت��دي��ن ع�ل��ى الق�ضاء
املخت�ص �سنداً �إىل قانون العقوبات ،الذي
يعترب ك��ل ت�ع��د ع�ل��ى امل�ل��ك ال �ع��ام جرمية
ضال عن منع
جنائية ال خمالفة عادية ،ف� ً
�أي عمليات �إ��ض��اف�ي��ة ل ��ردم ال�ب�ح��ر وع��دم
االعتداد ب�أي درا�سات للأثر البيئي ،تغطي
مثل هذه العمليات.
يف ال �� �س �ي��اق ن �ف �� �س��ه ،ت �ط��ال��ب م���ش��اع
ب� � �ـ«�إق � ��رار خم �ط��ط ت��وج �ي �ه��ي للمنطقة
امل � ��ردوم � ��ة ،ب� �ه ��دف حت��وي �ل �ه��ا ك �ل �ه��ا �إىل
منتزه للمواطنني على اخ�ت�لاف فئاتهم
االجتماعية ،و�إل �غ��اء ك��ل ح��ق مت تكري�سه
�سابقاً يف�ضي �إىل �إقامة من�ش�آت �سياحية
�أو �سكنية �أو جتارية� ،أو �أي من�ش�آت مقفلة
�أم��ام �أي فئة اجتماعية» ،كما ت�شدد على
�أهميّة «ا�ستعادة الأ�سماء التاريخية التي
ج��رى تغيريها ،ويف مقدمها ا��س��م خليج
مار جري�س ب��د ًال من «زيتونة ب��اي» ،منعاً
لأي ت��زوي��ر ل�ت��اري��خ امل��دي�ن��ة� ،إ��ض��اف��ة �إىل
�إع � ��ادة ف�ت��ح ح��ر���ش ب�ي�روت �أم� ��ام اجلميع
وغريها من املطالب».
ال �ه��دف م��ن ه ��ذه احل �م �ل��ة ،ه��و منع
حت ��وي ��ل ب �ي ��روت �إىل م� �ك ��ان ل�ل��أث ��ري ��اء
ف�ق��ط ،ب�ع��د �أن ك��ان��ت م�ن��ذ الأزل عا�صمة
كوزموبوليتانية ت�ضم اجلميع ،وامل�ؤ�سف
بنظر الراف�ضني للتعدي على الأم�لاك
العامة ،هو حتويل �أم�لاك ملك للجميع
�إىل أ�م �ل��اك ح �� �ص��ري��ة ،ت���س�ت�ق�ط��ب ف�ئ��ات
اجتماعية معينة تتميز بلبا�سها الفاخر
و�سياراتها الفارهة ،بينما تتجنبها الفئات
امل�ت��و��س�ط��ة وال �ف �ق�يرة ب��ال�ن�ظ��ر �إىل غ�لاء
�أ�سعار مرافقها وحمالها ومطاعمها.
يف امل �ق��اب��ل ،ه �ن��اك م��ن ي��رف����ض ه��ذه
احل�م�ل��ة ،وي�ع�ت�بر أ�ن �ه��ا يف ��س�ي��اق حمالت
عديدة ت�ستهدف الأغنياء وحتر�ض عليهم،
رغ��م �أن ال ذن��ب ل�ه��م يف ان �ع��دام امل���س��اواة
االجتماعية يف ظل تق�صري الدولة ،وي�ؤكد
امل��داف �ع��ون ع��ن ��س��ول�ي��دي��ر ،أ�ن �ه��ا متكنت
م��ن ب�ن��اء و��س��ط جت��اري ي�ضاهي �أو��س��اط
امل��دن الغربية وي�برزه��ا لناحية العمران
والتطور ،وا�ستقطاب املاركات والعالمات
ال�ت�ج��اري��ة و��س�لا��س��ل امل�ط��اع��م وامل�ق��اه��ي،
و�أنه من دون تدخل �سوليدير ،لكان و�سط
ال�ع��ا��ص�م��ة ي�ع��ج ب��امل�ب��اين ال�ت��ي اخرتقتها
امل��داف��ع و�أع�ي�رة ال�ن�يران وتهدمت كلياً �أو
جزئياً.
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عــربــي

معبر رفح ..الوضع يزداد سوءًا
هناك �أ�سباب كثرية كي تبادر بطرح الأ�سئلة
املتالحقة على القادمني من غ��زة ،ففيها �أنا�س
تعرفهم؛ �أه��ل و أ�ق ��ارب و أ���ص�ح��اب ،وفيها ح��ارات
و� �ش��وارع وب �ي��ارات ،ك��ل منها حتمل طيف ذك��رى،
وبع�ضاً من حكاية ع�شت �أو �سمعت عنها ..وفيها
�أي�ضاً حدث يومي طازج؛ االعتداءات ال�صهيونية،
والأن� �ف ��اق ،وامل �ع�ب�ر ،واحل �� �ص��ار ،وح �ك��م ح�م��ا���س،
و أ�ح��وال النا�س بعد «الربيع العربي» ،خ�صو�صاً
يف م�صر امل�ج��اورة ،والتي �صار «الإخ��وان» حكّاماً
فيها.
يحمل ال�ق��ادم��ون م��ن غ��زة دفء تلك الأر���ض
الطيبة وحرارتها ،يتحدثون بتدفق وعفوية وهم
ي��روون حكايات عن حياتهم اليومية وجتاربهم.
حت ��اول امل�ق��ارن��ة ب�ين ك�ل�ام ال�سيا�سيني يف غ��زة،
خ�صو�صاً من رجال حكومتها ،وبني كالم نا�سها،
وال تفاجَ �أ حني جتد البون �شا�سعاً ،بل لي�س هناك
من نقاط ت�لاقٍ �أو تقاطع ،وك�أنك ت�سمع كالماً
منف�صلي ال رابط بينهما �سوى �أنهما
نْ
عن نْ
مكاني
يحمالن اال�سم ذاته.
مت��ر الأ��س�ئ�ل��ة ع��ن الأه ��ل والأم��اك��ن ب�سرعة؛
ت �غ�ّي�رّ ت م �ع��امل اجل�غ��راف�ي��ا ق �ل�ي�لاً ،ل�ك��ن يف غ��زة
� �ص �غ�يرة امل �� �س��اح��ة ،مي���ض��ي احل��دي��ث ع��ن حجم
التغيريات �سريعاً؛ ت�سمع عن الأبراج اجلديدة..
ك�ي��ف م��ع احل �� �ص��ار وم �ن��ع دخ� ��ول م� ��واد ال�ب�ن��اء؟
الأنفاق ..كل �شيء ميكن �أن يدخل عرب الأنفاق،
وت�ت�ردد �أ�سماء لها موقعها ال�سيا�سي يف حديث
الأبراج اجلديدة ،ويتكرر ذكر الأ�سماء ذاتها عند
الكالم عن ف�ساد ي�ست�شري على نحو مفجع ،يف

االنتظار الفل�سطيني عند معرب رفح ما زال على حاله بعد ا�ستالم الإخوان رئا�سة م�صر

مناح متعددة من حياة الفل�سطينيني يف غزة.
ي ��دور احل��دي��ث ب�ين ال�ه�م����س اخل�ف�ي��ف ورف��ع
ال�صوت عالياً عن متلّك �أرا�ض ،وعن �إثراء �سريع
لبع�ض م��ن ك��ان��وا يُح�سبون على فئة ال�ف�ق��راء،
وي�ت�م���س�ح��ون ب��امل �ق��اوم��ة ،ل�ك��ن احل��دي��ث يكت�سي
م�سحة ت� ��ألمّ وا��ض�ح��ة ع�ن��دم��ا ي ��أت��ي ذك��ر امل�ع�بر،
و«م�صر ما بعد الثورة»!

ك�سر ال�صمت
ق�ب��ل �أي ��ام خ��رج ق�ي��ادي فل�سطيني ع��ن �صمته وق��ال
ج �ه��اراً ن �ه��اراً «�إن ال��و��ض��ع ع�ل��ى امل�ع�بر ب�ين غ��زة وم�صر
ي�ك��اد ي�ك��ون �أ� �س��و أ� مم��ا ك��ان عليه قبل ال�ث��ورة امل�صرية»!
فوجىء البع�ض بهذا الكالم ،وهناك من اعتربه مندرجاً
يف خ�لاف��ات فل�سطينية داخ�ل�ي��ة ،ح�ي��ث ي�ك�ثر ال�ترا��ش��ق

باراك ..والعودة إلى مشروع أولمرت
بالرغم مما �أ�شيع عن خالفات جدية بني وزير حرب دولة االحتالل؛
اي�ه��ود ب ��اراك ،ورئ�ي����س حكومته بنيامني نتنياهو ،ح��ول ال�ع�لاق��ة مع
ال��والي��ات املتحدة الأم�يرك�ي��ة ،ك�شفت ت�صريحات من�سوبة ل�ب��اراك عن
ت��واف��ق بينه وب�ين نتنياهو على خطة لالنف�صال ع��ن ال�ضفة الغربية
املحتلة ،وبينّ وزير احلرب ال�صهيوين �أن هناك تفاهمات �سوف يخو�ض
على �أ�سا�سها االنتخابات املقبلة مع نتنياهو.
وق ��ال ب ��اراك يف م�ق��اب�ل��ة م��ع �صحيفة �صهيونية« :م�صلحة دول��ة
�إ�سرائيل تقت�ضي �أن نتخذ قراراً يف مو�ضوع (ال�ضفة الغربية) ،وحتى لو
مل يكن لدينا �شريك ،ينبغي لنا االنكفاء �إىل داخل الكتل اال�ستيطانية،
و�إخالء ع�شرات امل�ستوطنات ،وال�سماح للم�ستوطنني الذين ال يرغبون يف
�إخالء منازلهم بالعي�ش كمواطنني حتت �سيطرة ال�سلطة الفل�سطينية».
و�أ�� �ض ��اف« :ل��دي�ن��ا م�صلحة ع�ل�ي��ا يف حت��ري��ك ال�ع�م�ل�ي��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة مع
الفل�سطينيني ،ويف العمل بجدية من �أجل حتقيق حل الدولتني ل�شعبني،
لكنني واع ومدرك للوقائع ،و�أعلم �أن التو�صل �إىل ت�سوية دائمة �أو �إىل
ت�سوية موقتة مع الفل�سطينيني �أمر غري م�ؤكد» .وتابع« :يف حال كان
من ال�صعب التو�صل �إىل ت�سوية دائمة ،و�إذا تبينّ خالل �إجراء املفاو�ضات
�صعوبة التو�صل �إىل حل موقت ،يتعينّ علينا حينئذ �أن ندر�س اتخاذ
خطوات �إ�سرائيلية �أحادية اجلانب».
وقال« :موقفي الأ�سا�سي م�ؤمل لكنه ب�سيط ،فاليوم يعي�ش بني نهر
الأردن والبحر املتو�سط نحو  11مليون �شخ�ص ،نحو  55يف املئة منهم
�إ�سرائيليون ،و 45يف املئة فل�سطينيون ،ويف حال كانت هناك �سلطة واحدة
من النهر �إىل البحر ،ف�إنها �ستكون حتماً �سلطة لدولة غري يهودية وغري
دميقراطية ،و�إذا �سُ مح للفل�سطينيني بامل�شاركة يف انتخابات الكني�ست،
ف�إننا �سنتحول حتماً �إىل دولة ثنائية القومية ..لن ن�سمح بحدوث ذلك
ب�أي �شكل من الأ�شكال».
ب� ��اراك ال ��ذي ج ��دد رف���ض��ه ال��دول��ة ث�ن��ائ�ي��ة ال�ق��وم�ي��ة ،ق ��ال�« :إن �ن��ي

مقتنع ب�أن كتل امل�ستوطنات ،معاليه �أدوميم وغو�ش عت�صيون و�آريئيل،
يجب �أن تبقى حتت �سيطرتنا ،كذلك يجب االحتفاظ بجميع املن�ش�آت
اال�سرتاتيجية ،كما �أنني مقتنع ب�ضرورة االنت�شار الع�سكري على طول
نهر الأردن لأطول فرتة ممكنة ،فعلينا �أن ن�صل �إىل مثل هذا االتفاق مع
الفل�سطينيني ،و�إذا مل يحدث ذلك ،يتعينّ علينا القيام بخطوات عملية
للبدء باالنف�صال وتر�سيم ح��دود دول��ة �إ�سرائيل مبا يتالءم مع م�سار
اجلدار ومع الكتل اال�ستيطانية».
وفيما ب��دا ع��ودة وا��ض�ح��ة خلطة � �ش��ارون � -أومل� ��رت ،ر�أى ب ��اراك �أن
االنف�صال عن ال�ضفة «يعني مواجهة خماطر عدة� ،أبرزها خم�سة� :أوالً،
انهيار اتفاق �أو�سلو من دون �أن يحل حمله اتفاق �آخر بني الفل�سطينيني
و�إ�سرائيل يف �ش�أن احل��دود ،والقد�س ،وامل�ستوطنات القائمة �شرق خط
وقف النار للعام  1967والأم��ن ،واملياه �إىل �آخ��ره .وثانياً ،بقاء �إ�سرائيل
يف مناطق ومواقع فل�سطينية حيوية كتالل نابل�س التي تطل على مطار
بن غوريون يف اللد ،واالنت�شار على طول الأغوار الغربية لنهر الأردن.
وثالثاً ،طيّ قرار الأمم املتحدة الرقم  194وقرار جمل�س الأمن الرقم
 ،242وبالتايل بقاء الفل�سطينيني من دون دولة �سيدة م�ستقلة على �أي
جزء من �أر�ضهم .ورابعاً ،طيّ حل دولتني ل�شعبني ،وكذلك �إنهاء �إمكان
قيام دولة واحدة ثنائية القومية على كامل �أر�ض فل�سطني التاريخية.
وخام�ساً ،الق�ضاء نهائياً على ما ي�سمى العملية ال�سيا�سية واملفاو�ضات� ،إذ
ال يبقى للفل�سطينيني �أي �شيء ليفاو�ضوا عليه».
وي��رب��ط م��راق�ب��ون ب�ين ط��روح��ات ب ��اراك ال�ت��ي ي�ق��ول �إن��ه �سيخو�ض
االنتخابات على �أ�سا�سها بال�شراكة مع نتنياهو ،وبني خوف االثنني من
عودة �أوملرت بعد انتهاء فرتة احلظر عليه ،خلو�ض املعركة االنتخابية،
حيث ميتلك حظوظا ق��وي��ة .كما �أن م��ن ع��ادة ال�صهاينة الإب�ق��اء على
مبادرة �سيا�سية يف الأفق ،ملواجهة طروحات �أو ت�صورات ال يرونها منا�سبة
لهم.

باالتهامات ،وحيث يتم توظيف الوقائع بطريقة حمددة
تخدم توجهاً �سيا�سياً ،وحتى م�شروعاً �سيا�سياً �صغرياً ،عن
طريق التهويل ورفع ال�صوت عالياً.
لكن الواقع يقول :نعم ،الو�ضع �أ�سو أ� بكثري� ..أحياناً
ي�شار �إىل �سوء و�ضع م��ا بالقيا�س �إىل حجم التوقعات،
مبعنى �أن البع�ض قد ي�صف الو�ضع بال�سيئ قيا�ساً مع
توقعاته الكبرية ب�أن يحمل التغيري يف م�صر تغيرياً كبرياً
يف التعامل مع الفل�سطينيني ،وعندما تنطق الوقائع مبا
يخالف التوقعات يو�صف الو�ضع ب�أنه �سيئ ..لي�س الأمر
كذلك على ما يقوله القادمون من غزة.
أ�م���ض��ى بع�ض ه ��ؤالء أ�ي��ام �اً على امل�ع�بر ،بانتظار �أن
يُ�سمح لهم ب��اخل��روج ،وع��ا���ش ك��ل منهم جت��رب��ة خا�صة،
وت�شارك اجلميع �آالم ظلم ذوي القربى .تدبّر البع�ض
�أمره ب�أن قدّم ر�شوة �إىل ال�ضابط امل�صري ،عرب «مفاتيح»
خا�صة تعمل على تلقّي هذه الر�شى ،وكانت قيمة الر�شوة
معادلة لقيمة تذكرة �سفر بالطائرة بني مدينتني يف بالد
العرب (مئتا دوالر �أمريكي عن ال�شخ�ص الواحد).
«مبلغ �صغري من أ�ج��ل اخل��روج من غ��زة» ..ك��ان هذا
ر�أي و�سيط الر�شى« ،ال ب�أ�س ما دمنا اعتدنا دفع الثمن
م�ضاعفاً» قال الرا�شي« ..تف�ضل» قال املرت�شي ..تف�ضل
هذه ال تعني مروراً حمرتماً ،فاملرت�شي مع ما تلقاه من
م��ال يجب �أن يظهر مبظهر م��ن ي�ق��وم ب��واج�ب��ه ك��ام�لاً،
وه�ك��ذا فهو يتمم إ�ج ��راءات التحقيق ،وي���ص��رخ ،ويطلق
ال�شتائم �أي�ضاً!
ت ��د ّب ��ر ال�ب�ع����ض الآخ � ��ر ن�ف���س��ه م �ع �ت �م��داً ع �ل��ى ط��ول
االن�ت�ظ��ار وال���ص�بر ،ك��ي ت�ب��د أ� ج��ول��ة ال �ع��ذاب الأخ ��رى يف
مطار القاهرة ،حيث ال يختلف الو�ضع كثرياً ،ملجرد �أنك
فل�سطيني قادم من غزة ،ف�أنت متهم �إىل �أن يثبت العك�س،
فتعامَل بو�صفك متهماً.
�صمت م�شجّ ع ..وم�صالح
ي�ل�ق��ي ك �ث�ير م��ن أ�ه � ��ايل غ ��زة ال �ل��وم ع �ل��ى ال �ق �ي��ادات
الفل�سطينية التي تلوذ بال�صمت �إزاء الإج��راءات ال�سيئة
التي يتعر�ض لها الفل�سطينيون على املعابر ويف مطار
ال �ق��اه��رة ،وي �ق��ول��ون� :إن امل��دي��ح ال ��ذي تتلقاه احلكومة
امل�صرية والرئي�س امل�صري �صبح م�ساء من قبل غالبية
ال�ق�ي��ادات الفل�سطينية ،رمب��ا ي�شكل عامل ت�شجيع على
عدم القيام ب�أي تغيري جدي.
لكن هناك من يلفت �إىل �شبكة م�صالح قائمة على
الأر�ض ،خ�صو�صاً على املعابر .نعم ،هناك م�ستفيدون من
تعقيد الإجراءات والتنغي�ص على حياة النا�س من �أجل �أن
يدفع ه�ؤالء الر�شى ،ويبقون �أ�سرى للنافذين على جهتي
املعرب الفل�سطينية وامل�صرية.
الكالم عن نافذين على جانبي املعرب ي�شرع البوابات
أ�م ��ام ال�ت���س��ا�ؤالت ع��ن حجم الف�ساد امل�ست�شري يف غ��زة،
والذي تورط فيه كثريون بات همهم الأ�سا�سي جني املال
وتو�سيع النفوذ ،وهو ما يخلف غ�ضباً كبرياً لدى �شرائح
املجتمع الفل�سطيني كافة يف قطاع غزة.
ال يتوقف القادمون من غ��زة عند الكالم ال�سيا�سي
القادم من م�صر ،فهم �أ�سا�ساً مل يتوقعوا �أن تعلن احلكومة
امل���ص��ري��ة اجل��دي��دة م��واق��ف متقدمة ل�صالح فل�سطني
وق�ضية ال�شعب الفل�سطيني .يحزنهم بالطبع الإ�صرار
اليومي ،وغري املطلوب ،على التم�سك باملعاهدة مع كيان
االحتالل ،والت�أكيد يف كل حلظة على العالقات الوثيقة
واملتميزة م��ع وا�شنطن ،لكنهم ي�ق��ول��ون :أ�ق�ل��ه عاملونا
مثل الب�شر ،و�إذا كنا حمكومني ب��امل��رور ع�بر الأرا��ض��ي
امل�صرية ،فليكن هذا املرور مقروناً بحفظ الكرامة ..هل
هذا مطلب كبري؟ هل فيه خطر على املعاهدة والعالقات
الوثيقة مع الواليات املتحدة الأمريكية؟!

عبد الرحمن نا�صر
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انطالق حملة حقوق الملكية العقارية لالجئين الفلسطينيين في لبنان
�أدت �سيا�سة ال��دول��ة اللبنانية جتاه
املجتمع الفل�سطيني �إىل و�ضعه يف حالة
م��ن ال�ع��زل��ة االجتماعية واالق�ت���ص��ادي��ة،
ب���س�ب��ب ال �ق��وان�ين وال� �ق ��رارات اللبنانية
التمييزية بحقه ،ورغم ذلك ف�إن ن�شاط
املنظمات غري احلكومية مع حتركاتها يف
املخيمات للمطالبة بحقوقهم الإن�سانية،
فر�ضت بع�ض التطوير يف �آواخ ��ر العام
 2010يف م �ي��دان ح��ق ال�ع�م��ل ال�ضمان
االجتماعي ويف حت�سني البنى التحتية
للمخيمات ،كما يف �إعادة �إعمار خميم نهر
البارد الذي دُمر جرّاء املعارك بني اجلي�ش
اللبناين وجمموعة �أ�صولية �أقحمت يف
ن�سيج املخيم االجتماعي ،وكان �آخر هذه
التحركات النوعية ،حملة حقوق امللكية

م �ن ����سّ �ق��ة احل �م �ل ��ة الآن� ��� �س ��ة ع ��اي ��دة
ال���ش�ه��اب��ي ت �ق��ول« :ت ��داع ��ت  12جمعية
عاملة يف الو�سط الفل�سطيني يف لبنان
�إىل عقد اجتماع بتاريخ  20ني�سان ،2011
حيث مت االتفاق على التح�ضريلإطالق
حملة خ��ا��ص��ة ب�ح�ق��وق امل�ل�ك�ي��ة ال�ع�ق��اري��ة
ل�ل�اج �ئ�ي�ن ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي�ين يف ل �ب �ن��ان،
ا�ستكما ًال للتحرك ال��ذي ت�ق��وم ب��ه عدد
من م�ؤ�س�سات املجتمع امل��دين العاملة يف
الو�سط الفل�سطيني يف لبنان ،للمطالبة

ب�ت��وف�ير احل �ق��وق امل��دن�ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة
واالق�ت���ص��ادي��ة ل�لاج�ئ�ين الفل�سطينيني
يف لبنان ،ال �سيما حقيْ العمل والتملك،
وذل � ��ك ع �ل��ى ق ��اع ��دة رف �� ��ض ال �ت��وط�ي�ن،
ومت���س�ك�اً ب�ح��ق ال� �ع ��ودة ،و�أو ّد �أن �أ� �ش��دد
ه�ن��ا ع�ل��ى رف����ض ال �ت��وط�ين ،لأن ال��دول��ة
اللبنانية ت�ستخدم هذا امل�صطلح لتربير
حرمان الفل�سطيني من حقوقهم ،بحجة
احل��ر���ص ال ��دائ ��م ع�ل��ى ح��ق ال �ع ��ودة �إىل
ال��دي��ار امل�سلوبة ،م��ع �أن الفل�سطيني يف

لبنان كان وال ي��زال ،الراف�ض الأوّل لأي
خيار �سوى العودة �إىل فل�سطني».
وع��ن ه��دف احل�م�ل��ة ت �ق��ول ال���ش�ه��اب��ي:
«�إن الهدف الأ�سا�سي للحملة ،هو الو�صول
�إىل تعديل قانون اكت�ساب غري اللبنانيني
احل �ق��وق العينية ال�ع�ق��اري��ة يف ل�ب�ن��ان ،مبا
ي�سمح ل�لاج�ئ�ين الفل�سطينيني يف لبنان
م��ن مت� ّل��ك ع �ق��ارات ،ا��س�ت�ن��اداً للمعاهدات
واالت �ف��اق �ي��ات ال��دول �ي��ة اخل��ا� �ص��ة ب�ح�ق��وق
الإن�سان واملُ���ص��ادق عليها من قبل الدولة

• الشهابي:
«ملكيتي ال تلغي
عودتي »..تأكيد
على التمسك
بخيار العودة إلى
فلسطين
• الناطور %2 :فقط
من الفلسطينيين
مالكي العقارات
يحملون أوراقًا
ملكية قانونية
ال �ع �ق��اري��ة ل�لاج �ئ�ين ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين يف
لبنان ،التي �أع��ادت طرح مو�ضوع ال�سكن
واحلق العقاري ،باعتباره مرتبطاً بحالة
اال�ستقرار االجتماعي والنف�سي لالجئني
يف لبنان من جهة ،وكون هذا اال�ستقرار
�أ�سا�سياً يف الن�ضال من أ�ج��ل حق العودة
�إىل فل�سطني املحتلة.
�أحد البيوت الأيلة لل�سقوط يف خميم برج الرباجنة

تحركات مطلبية نتيجة استمرار حرمان العمال الفلسطينيين من حق العمل
نتيجة ال��س�ت�م��رار �سيا�سة ح��رم��ان ال�ع�م��ال الفل�سطينيني م��ن حق
العمل ،قامت االحت��ادات الفل�سطينية ب�سل�سة حتركات للمطالبة بتفعيل
التعديل ال�ق��ان��وين ال��ذي ��ص��در يف �آب  ،2010وك��ان �أب ��رز تلك املحطات
اعت�صاماً منذ عدة �أيام �أمام مقر وزارة العمل يف بريوت ،مب�شاركة ح�شد
من ممثلي الهيئات واحلركات النقابية العمالية الفل�سطينية واللبنانية،
�إ��ض��اف��ة ملمثلي م�ؤ�س�سات املجتمع امل��دين وع��دد م��ن العمال والعامالت
الفل�سطينيني.
وترتكز املطالب على تطبيق تعديل قانون العمل وق��ان��ون ال�ضمان
لا باحلد الأدن��ى مم��ا ه��و مطلوب نتيجة
االجتماعي ،ال��ذي مل ي��فِ �أ��ص� ً
ال�ق�ي��ود وال���ش��روط ال�ت��ي و�ضعها ،وال�ت��ي �أب�ق��ت على احل��ال��ة التمييزية،
خ�صو�صاً فيما يتعلق بالإبقاء على �إجازة العمل ،ودعوة وزارة العمل وجميع
الهيئات اللبنانية املعنية �إىل العمل لتجاوز الثغرات التي ح�صلت �سابقاً،

و�إلغاء إ�ج��ازة العمل وم�ساواة العمال الفل�سطينيني بالعمال اللبنانيني،
وا��س�ت�ف��ادت�ه��م م��ن جميع احل�ق��وق ال� ��واردة يف ق��ان��وين ال�ع�م��ل وال�ضمان
االجتماعي ،كذلك دع��وة جميع ال�ق��وى ال�سيا�سية �إىل إ�خ ��راج مو�ضوع
احلقوق الإن�سانية وحق العمل ،خ�صو�صاً من دائ��رة ال�صراعات املحلية
والتعاطي مبو�ضوعية م��ع ه��ذا امل�ل��ف الإن���س��اين ،بعيداً ع��ن التجاذبات
الداخلية ،ومبا يوفر مقومات ا�ستمرار حياة الالجئني الفل�سطينيني.
كما �أكد امل�شاركون يف التحركات التم�سك بحق العودة وفق القرار ،194
ورف�ض �أي م�شروع توطيني �أو تهجريي ،ودعوة املجل�س النيابي واحلكومة
اللبنانية وجميع القوى والأح��زاب والكتل النيابية� ،إىل �إن�صاف ال�شعب
الفل�سطيني يف لبنان ،ب�إقرار احلقوق الإن�سانية من دون جتز�أة ،والإ�سراع
ب�إعمار خميم نهر البارد ،ومعاجلة امللف الفل�سطيني ب�إيجابية ،ملا يحقق
م�صلحة ال�شعبني ال�شقيقني.

ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،وال� �ت� ��أك� �ي ��د ع �ل��ى �أن ي�ت�م�ت��ع
الالجئون الفل�سطينيون ب�سائر حقوقهم
امل��دن �ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة واالق �ت �� �ص��ادي��ة يف
ل �ب �ن ��ان» ،وع� ��ن خ� �ط ��وات احل �م �ل��ة ،ت ��ؤك��د
ال�شهابي �أن «احلملة ب�صدد االن�ت�ه��اء من
�إجناز بحث قانوين وميداين ،ملعرفة مدى
ال�ضرر ال��ذي �أحل�ق��ه التعديل على قانون
متلك الأجانب ،الذي �أُقر من قبل الربملان
اللبناين عام  2001بالالجئني الفل�سطينني
يف ل �ب �ن��ان ،ك��ذل��ك ه �ن��اك حت���ض�ير لإع ��داد
ملف �إع�لام��ي للحملة يت�ضمن :مل�صق،
مطوية ،من�شورات ،ال�صقات ،دبو�س ،درا�سة
ح��االت ،مذكرة ،م�شروع القانون ،ويرتكز
عمل احلملة �أي�ضاً على بناء حتالفات على
ال�صعيد الفل�سطيني ،واللبناين ،والعربي،
وال��دويل ،وتنظيم حملة �إعالمية وتعبئة
�سيا�سية و�شعبية ،خ�صو�صاً على امل�ستوى
اللبناين ،حيث التح�ضري للقاءات مع الكتل
الربملانية ،والأحزاب ال�سيا�سية ،واملرجعيات
الروحية ،واالحتادات والنقابات ومنظمات
املجتمع املدين و�أع�ضاء احلكومة».
وتع ّد الدرا�سة القانونية التي �أعدها
�سهيل الناطور؛ الباحث يف مركز التنمية
الإن�سانية ،من �أهم �إجنازات احلملة لغاية
ال �ي��وم ،حيث ه��دف��ت بح�سب ال�ب��اح��ث �إىل
درا�سة و�شرح امل�أ�ساة الناجمة عن احلرمان
من احلق العقاري لالجئني الفل�سطينيني
يف لبنان ،وت��راج��ع يف �سبيل ذل��ك املواقف
امل�خ�ت�ل�ف��ة امل� ��ؤث ��رة ع �ل��ى ه ��ذا الأم� � ��ر ،من
ال�ه�ي�ئ��ات وامل ��ؤ� �س �� �س��ات ال��ر��س�م�ي��ة �صاحبة
ال �� �ص�لاح �ي��ة يف �إق � � ��رار �أو حت ��رمي احل��ق
العقاري.
وع��ن نتائج ال��درا��س��ة القانونية يقول
الناطور�« :إن الق�سم امليداين من الدرا�سة،
والذي �شمل �أكرث من  200عيّنة من خمتلف
املناطق اللبنانية� ،أ�شار �إىل م�شاكل كبرية
نتجت عن التعديل القانوين املجحف بحق
الفل�سطينيني ،وال���ص��ادر يف ،2001-4-5
خ�صو�صاً على م�ستوى الأوراق القانونية
للتملك ،حيث �إن  ٪36ميلكون عقد بيع
مم�سوح ٪19.7 ،لديهم �إ�شارة على ال�سجل
ال�ع�ق��اري ٪21 ،ميلكون �أوراق ات�ف��اق �أم��ام
�شهود ٪12.7 ،ميلكون �أوراق ت�سجيل غري
كاملة ٪2 ،ميلكون �أوراق �اً قانونية كاملة،
 ٪1ال ميلكون �أية �أوراق� ،أي �أن فعلياً عدداً
قلي ًال م��ن الفل�سطينيني ال��ذي��ن ميلكون
عقارات حم�صنون قانونياً».
وي�خ�ل����ص ال �ن��اط��ور �إىل �أن ال��وق��ائ��ع
�أظ� � �ه � ��رت م� �ن ��ذ  2001ت �ع �م��ق اخل�ل��اف
ال�سيا�سي ب�ين ال�ف�ئ��ات اللبنانية و�سلبية
التعامل مع م�س�ألة احلقوق العقارية من
غري اللبنانيني ،خ�صو�صاً من العرب ،وهذا
ما يجعل �ضرورة قيام حملة احلق العقاري
للمنظمات الأهلية غري احلكومية بتنظيم
توعية مو�ضوعية وا�سعة للت�أثري �إيجاباً،
وبهدف �إبعاد هذا احلق الإن�ساين لالجئني
الفل�سطينيني ع��ن الإ��ش�ك��االت ال�سيا�سية
امل�م�ت��زج��ة دائ �م �اً ب��ال�ت�ن��اق���ض��ات امل��ذه�ب�ي��ة
والطائفية.

�سامر ال�سيالوي
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ملف األسبوع

«أيــوب» ..صــاعـقـــــة فـي
ا�ستطاع «ح��زب اهلل» من خ�لال املفاج�أة
ال���ك���ب�ي�رة ال����ت����ي وق����ع����ت ك���ال�������ص���اع���ق���ة ع��ل��ى
«ا�سرائيل» ،التي �أعلنها �أمينه العام ال�سيد
ح�سن ن�صر اهلل ع�بر تبنيه �إر����س���ال ط��ائ��رة
«�أي��وب» اال�ستطالعية التي اخرتقت املجال
اجل��وي «الإ�سرائيلي» وو�صلت �إىل م�شارف
مفاعل دمي��ون��ة ال��ن��ووي� ،أن ي�صنع معادلة
جديدة يف ال�صراع العربي « -الإ�سرائيلي»
امل��م��ت��د م��ن��ذ ���س��ن��وات ط��وي��ل��ة ،م�����ض��ف��ي��اً ق��وة
هائلة �إىل اجلانب العربي ككل ،وهي لي�ست
امل��رة الأوىل التي يتغلب فيها عقل املقاومة
على العقل «الإ�سرائيلي» املدعوم مبليارات
الدوالرات وب�أحدث التقنيات.
وب�����س��ب��ب ه�����ول احل������دث وت������أث��ي��ره ع��ل��ى
ق��ادة الكيان ال�صهيوين ،م��ا ت��زال ارت���دادات
الطائرة تهز ال�ساحة «الإ�سرائيلية» ،وتربك
امل��ح��ل��ل�ين وامل�������س����ؤول�ي�ن يف ال��ت��ع��اط��ي معها
وتف�سري الثغرات اجل��وي��ة التي نفذت منها
لتحلق نحو  55كيلومرتاً داخ��ل «�إ�سرائيل»
وتلتقط �صوراً ،قبل �إ�سقاطها من �سالح اجلو
«الإ�سرائيلي».
ويف حني و�صف ال�سيد ن�صر اهلل العملية
يف �إط�لال��ت��ه الأخ�ي�رة ب�أنها «نوعية ومهمة
جداً يف تاريخ املقاومة يف لبنان ،بل يف تاريخ
املقاومة يف املنطقة» ،توقف خرباء لبنانيون
ع�سكريون ويف جمال االت�صاالت عند �أهمية
جن���اح ال��ط��ائ��رة يف �أداء مهمتها ،متناولني
بالتحليل والتدقيق ك��ل خ��ط��وة ق��ام��ت بها،
خ�صو�صاً �أنها �أثبتت تفوق «ح��زب اهلل» على
�أك�ث�ر م��ن م�ستوى؛ تكنولوجياً وع�سكرياً،
بعدما متكنت من اخ�تراق �شبكة ال���رادارات
وكل �أجهزة الإنذارات امل�سبقة «الإ�سرائيلية»
التي تُع ّد من �أكرث الأجهزة تطوراً يف العامل.
ه��ن��اك جم��م��وع��ة م���ن ال��ت��ق��ن��ي��ات م�� ّك��ن��ت
ط����ائ����رة اال����س���ت���ط�ل�اع م����ن ال��ت��خ��ف��ي ط����وال
ف�ت�رة حتليقها ،منها اح��ت��م��ال �أن ي��ك��ون مت
تطوير م��واد م��ن �ش�أنها �أن متت�ص الأ�شعة
الكهرومغناطي�سية ،من خالل طلي الطائرة
مث ًال مب��واد معينة قد متت�ص هذه الأ�شعة،
�أو رمبا خف�ض الب�صمة الرادارية ،من خالل
تخفي�ض ال��زواي��ا وال��ن��ت��وءات التي تلتقطها
الأ���ش��ع��ة ال��ك��ه��روم��غ��ن��اط��ي�����س��ي��ة� ،أو �إ���ض��ع��اف
م�صادر الأ�شعة ما حتت احلمراء التي ت�صدر
عادة من عوادم حمركات الطائرة ،والتي تبث
�إ�شعاعات يلتقطها الرادار� ،أو تزويد الطائرة
ب�أجهزة ت�شوي�ش �إلكرتونية متطورة.
وق��د طُ ��رح��ت �سيناريوهات ع��دي��دة حول
كيفية دخ��ول طائرة «�أي���وب» �إىل «�إ�سرائيل»
متخفية متاماً ،ومن النظريات حول طرق
الت�شوي�ش التي اعتمدتها� ،أن الطائرة تعمل
ال�سلكياً ،وب�إمكانها �أن تطري من �أي نقطة
م���ن دون احل���اج���ة �إىل م��ط��ار �أو م��درج��ات
ل�ل��إق�ل�اع �أو ال���ه���ب���وط ،وه����ي ت����دار وت��وجَّ ��ه
ال���س��ل��ك��ي��اً م��ن ق��ب��ل ال��ط��ي��ار ال����ذي ي��وج��د يف
املنطقة التي �أقلعت منها.
ورمب�����ا ت���ك���ون ع���وام���ل ع����دة ح���ال���ت دون
اكت�شاف ال����رادارات «الإ�سرائيلية» ،وكذلك

الأم�يرك��ي��ة امل��وج��ودة يف الأ���س��ط��ول ال�ساد�س
التابع للبحرية الأم�يرك��ي��ة لطائرة «ح��زب
اهلل» ،م��ن بينها �أن امل��ع��ادن امل�صنوعة منها
مميزة ومتطورة للغاية ،و�أن حجم الطائرة
���ص��غ�ير ج������داً ،ك��م��ا �أن���ه���ا ح��ل��ق��ت ع��ل��ى علو
منخف�ض ،مم��ا ي�صعّب عملية ر�صدها من
قبل الرادارات.
وت��ق��ول �إح����دى ال��ن��ظ��ري��ات� ،إن ال��ط��ائ��رة
رمب����ا ت���ك���ون ان��ط��ل��ق��ت م���ن م��ن��ط��ق��ة ���ش��م��ال
الليطاين غري اخلا�ضعة لنطاق عمل قوات
اليونيفيل يف جنوب لبنان ،باعتبارها منطقة
م��وازي��ة للبحر املتو�سط ،وبالتايل انطلقت
الطائرة من مكان ما على ال�ساحل بني �صيدا
وع��دل��ون ف��وق البحر ،م��ن دون �أن تك�شفها
ال��������رادارات الأم�ي�رك���ي���ة يف ال��ب��ح��ر الأب��ي�����ض
املتو�سط� ،أو حتى القوات «الإ�سرائيلية».
�إجنازات نوعية
متكنت ال��ط��ائ��رة م��ن حتقيق إ�جن���ازات
ن��وع��ي��ة ،ف��ه��ي جن��ح��ت يف ج��م��ع امل��ع��ل��وم��ات
وحت��دي��د الأه����داف ال��ت��ي ميكن للمقاومة
اال���س��ت��ف��ادة منها وا���س��ت��خ��دام��ه��ا الح��ق��اً ،ال
�سيما حتديد �إحداثيات املن�ش�آت والقواعد
واملراكز «الإ�سرائيلية» املهمة .كما جنحت
يف مهمتها القائمة على ا�ستطالع ق��درة

«�إ���س��رائ��ي��ل» ع��ل��ى ك�شفها ،ف��ال��ط��ائ��رة �أدّت
م��ه��م��ت��ه��ا يف ه����ذا ال�������س���ي���اق ،ومت��ك��ن��ت من
خرق الأم��ن اجل��وي «الإ�سرائيلي» ،ف� ً
ضال
ع���ن ت��ب��دي��ل��ه��ا وت��غ��ي�يره��ا ل��ق��واع��د اللعبة
الع�سكرية واال�شتباك وتوازن الرعب.
ه�����ذه ال��ع��م��ل��ي��ة �أرب����ك����ت «�إ����س���رائ���ي���ل»،
خ�صو�صاً دف��اع��ه��ا اجل���وي ،وو�ضعته �أم��ام
حتديات كربى ،فغالباً ما كانت «�إ�سرائيل»
تتباهى بقدراتها اجلوية الفائقة التطور،
ل��ك��ن��ه��ا ت��ع��ل��م ج���ي���داً �أن���ه���ا ورغ�����م ت��ف��وق��ه��ا
ال��ع�����س��ك��ري ،ف��ه��ي م��ك�����ش��وف��ة يف امل��واج��ه��ة
ال�بري��ة ال��ت��ي ك��ان��ت تتجنبها ط���وال حرب
متوز  ،2006واليوم وبعد ك�شف «حزب اهلل»
عن امتالكه �آالف ال�صواريخ التي ت�شكل
رادعاً لـ«�إ�سرائيل» ،ها هو يك�شف عن �سالح
جديد يتمثل بطائرات من دون طيار قادرة
على قلب املوازين يف ما يتعلق ب�أي معركة
جوية.
ب���اخ���ت�������ص���ار ،ف�������إن «ح������زب اهلل» ي��ق��ول
لـ«�إ�سرائيل» �إن لدينا مفاج�آت كبرية عند
�أي ع��دوان على لبنان ،ورمبا على املنطقة
ككل ،خ�صو�صاً �أن جن��اح ه��ذه الطائرة يف
تنفيذ مهمتها مميز للغاية ،لأن��ه��ا �إن��ت��اج
حملي ،و�إن كانت معداتها �إيرانية ،مبعنى
�أن��ه��ا �صناعة لبنانية و�إي��ران��ي��ة بامتياز،
وت���ؤك��د ق���درة «ح���زب اهلل» ع��ل��ى ا�ستخدام
و�سائل احلرب الإلكرتونية ،وكذلك تفوقه
يف �إدارة معركة �إلكرتونية وتقنية.
يُذكر �أن��ه يف ال�سنوات املا�ضية ا�ستطاع
احل���زب �أن يحقق ال��ع��دي��د م��ن الإجن����ازات
على ال�صعيدين ال�بري والبحري ،واليوم
يحقق �إجن��ازاً نوعياً على ال�صعيد اجلوي،
بعد �أن متكنت ه��ذه الطائرة من اخ�تراق
املجال اجلوي «الإ�سرائيلي» ،واال�ستمرار يف
التحليق فوق مواقع ح�سا�سة وهامة ،رغم
وجود العديد من حمطات الرادار.
وجت��در الإ���ش��ارة �إىل �أن الطائرات من
دون طيار هي طائرات ذات قيادة ذاتية عن
بعد حتمل على متنها ك��ام�يرات ت�صوير
و�أج����ه����زة ا���س��ت�����ش��ع��ار وم���ع���دات ات�����ص��االت،
و�أخ�ي�راً �أ�سلحة متطورة ،وتزايد دور هذا
النوع من الطائرات يف العمليات الع�سكرية
يف ال�����س��ن��وات ا ألخ���ي��رة ب�����ش��ك��ل ك��ب�ير ،من

خ��ل��ال ق���درت���ه���ا ع���ل���ى ت�����أم��ي�ن ا���س��ت��ط�لاع
تكتيكي مهم ج���داً ،وم��ن خ�لال التقلي�ص
من خ�سائر الأرواح الب�شرية ،لأن��ه يجري
التحكم فيها عن بعد من دون الت�ضحية
بالطيار �أو بطاقم الطائرة ،فهذا النوع من
الطائرات يتم التحكم به من الأر�ض عرب
الأجهزة الال�سلكية �أو من خالل الأقمار
الإ�صطناعية ،وهي تكون مزودة بكامريات
تنقل ال�صور �إىل القاعدة ب�شكل مبا�شر.
مفاج�آت م�ستمرة
مل ت��ك��ن «�إ����س���رائ���ي���ل» ت��ت��وق��ع �أن ت�صل
مفاج�آت احلزب �إىل هذا احلد ،خ�صو�صاً �أن
ال��ق��وات «الإ�سرائيلية» مل تكت�شف الطائرة
�إال بعد م��رور ما يقارب ال�ساعتني ،ما يعني
�أن املقاومة من املمكن �أن تر�سل يف �أي وقت
طائرة حمملة مبتفجرات ت�صيب �أي هدف
تريده من بني بنك الأهداف لديها.
ويبدو �أن املفاج�آت التي يك�شفها «حزب
اهلل» ب�ين احل�ي�ن والآخ����ر يف ���س��ي��اق ال�����ص��راع
ال��ع��رب��ي« -الإ���س��رائ��ي��ل��ي» ل���ن ت��ن��ت��ه��ي ،فمن
املمكن �أن ي��ك��ون احل���زب ق��د جهز م�ضادات
طائرات متطورة ،ما �سيق�ضي على الرهان
«الإ���س��رائ��ي��ل��ي» ال��دائ��م على �سالح اجل��و من

�أج�����ل ال��ت��ف��وق يف �أي ح����رب ت��خ��و���ض��ه��ا ،مع
الإ�شارة �إىل �أن احلزب يعتمد قاعدة ع�سكرية
باتت معروفة هي �أن ما يك�شف عنه يكون من
الدرجة الثانية والثالثة من ال��ق��درات ..ما
يعني �أن ما خفي كان �أعظم!
ل��ك��ن ك��ي��ف ت��ع��اط��ت ال�����ص��ح��ف وو���س��ائ��ل
االعالم «الإ�سرائيلية» مع هذه العملية التي
اخرتقت �أمن «�إ�سرائيل» ب�سهولة:
�أع��ل��ن��ت م�����ص��ادر يف �شعبة اال���س��ت��خ��ب��ارات
الع�سكرية «الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة» للقناة العا�شرة
«الإ�سرائيلية» �أن «ح��زب اهلل» ميتلك مئات
ال��ط��ائ��رات م��ن دون ط��ي��ار ،رو���س��ي��ة ال�صنع،
وب����إم���ك���ان ب��ع�����ض��ه��ا ح��م��ل م���ت���ف���ج���رات ،كما
ميكن ا�ستخدامها يف ���ض��رب �أه����داف داخ��ل
«�إ�سرائيل».
ونقلت القناة عن م�صادر ع�سكرية �أخرى
«�إ�سرائيلية» قولها �إن قدرة «حزب اهلل» على
ا�ستخدام طائرات بدون طيار لي�ست جديدة،
لكن قدرته على ا�ستخدامها لي�ست وا�ضحة
بالكامل لال�ستخبارات «الإ�سرائيلية» ،ومن
ال��وا���ض��ح �أن ه��ذه ال��ط��ائ��رات تعمل مل�سافات
طويلة.
و�أ����ش���ار ت��ق��ري��ر ل��ل��ق��ن��اة ال��ع��ا���ش��رة �إىل �أن
م��ا يثري خ��وف «�إ���س��رائ��ي��ل» ،ح�سب تقييمات
اال�ستخبارات الع�سكرية ،هو �أن يتم حتويل
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سماء «إسرائيل»

ه��ذه ال��ط��ائ��رات ،بحيث ت�صبح ق���ادرة على
حمل متفجرات كبرية احلجم.
�أم��ا موقع جملة «�إ�سرائيل ديفين�س» �أو
«الدفاع الإ�سرائيلي» العربي ،الذي يُع ّد من
أ�ه��م امل��واق��ع العربية املتخ�ص�صة بال�ش�ؤون
الع�سكرية وا ألم��ن��ي��ة ،فخ�ص�ص افتتاحيته
لطائرة «�أي��وب» ،وكتب رئي�س حترير املجلة
املالحظة الآتية يف افتتاحيتها« :مع مرور
ا ألي��ام يت�ضح كم ك��ان كبرياً حجم الإخفاق
يف االعرتا�ض املت�أخر للطائرة امل�سيرّ ة التي
�أق��ل��ع��ت م��ن ل��ب��ن��ان .يف ه��ذا ال�����س��ي��اق ،ولي�س
فقط فيه ،يجب �أن ن�صغي جيداً �إىل �أقوال
ح�سن ن�صر اهلل ..ينبغي دائ��م��اً �أن ن�صغي
بجدية ملا يقوله ..هكذا ك��ان الأم��ر عندما
�أع��ل��ن ع��ن �إ�صابة ���ص��اروخ �أر����ض بحر ال��ذي
�أطلقته منظمته البارجة احلربية التابعة
ل�سالح البحر ،وهكذا ك��ان الأم��ر يف حاالت
�أخرى.
ال تخطئوا ..الرجل يعرف عما يتكلم،
وهو مطلع على كل تف�صيل ،لذلك ،عندما
ك�����ش��ف ه����ذا الأ����س���ب���وع ع���ن ع��م��ل��ي��ة �إط��ل�اق
الطائرة امل�سيرّ ة يجب الإ�صغاء �إليه جيداً..
ل��ق��د ق���ال �إن���ه���ا مل ت��ك��ن امل����رة الأوىل ال��ت��ي
حلقت فيها ط��ائ��رة كهذه ف��وق «�إ�سرائيل»،
و أ�ن��ا �أ�صدقه ،كما ق��ال �أي�ضاً �إنها لن تكون

املرة الأخرية ،و�أنا �أ�صدق ذلك �أي�ضاً« .حزب
اهلل» بث فيلماً يحاكي م�سار الطائرة ،و�أي
خبري مبتدئ يدرك �أنه كان ينبغي اكت�شاف
الطائرة على امتداد هذا امل�سار قبل �أن تتجه
�شرقاً».
و�أ�������ش������ار م���ع���ل���ق ���ص��ح��ي��ف��ة «ه�����آرت���������س»
(الإ�سرائيلية) لل�ش�ؤون الع�سكرية؛ عامو�س
هرئيل� ،إىل �أن اخرتاق طائرة «ح��زب اهلل»
ي��وف��ر ت����ذك����اراً «ع����ن م���ي���زان ال�����ردع امل��ع��ق��د،
القائم ب�ين اجل��ان��ب�ين ،و�أن «ح��زب اهلل» هو
ال��ع��دو الأذك�����ى يف امل��ن��ط��ق��ة ،ال����ذي ت��واج��ه��ه
�إ�سرائيل» .و�أ���ش��ار هرئيل �إىل �أن «امل�ؤ�س�سة
الأمنية يف «�إ�سرائيل» ،توا�صل فر�ض تعتيم
���ش��دي��د ع��ل��ى جم��ري��ات التحقيق يف ح��ادث��ة
خرق الطائرة للأجواء «الإ�سرائيلية» ،لكن
ما يبدو وا�ضحاً هو �أن الطائرة مل تكن كما
الطائرات الثالث التي �أطلقها «حزب اهلل»
يف ذروة احل���رب املا�ضية قبل �ست �سنوات،
�إذ �إن مهمة ه��ذه ال��ط��ائ��رة كانت خمتلفة:
ت�����ص��وي��ر �أه�����داف يف «�إ����س���رائ���ي���ل» ،واخ��ت��ب��ار
منظومة ال��دف��اع اجل��وي� ،إىل جانب �إيجاد
نوع من الردع».
وق��ال هرئيل �إن «اجل��ان��ب�ين ،منذ حرب
ل��ب��ن��ان ال��ث��ان��ي��ة ع���ام  ،2006ين�شغالن على
نحو ثابت يف ا�ستخال�ص العرب وال��درو���س
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م���ن ت��ل��ك احل�����رب ،و إ�ج�������راء اال���س��ت��ع��دادات
ور�أت ال�صحيفة �أن «�إ���س��رائ��ي��ل» التي
العمالنية للمواجهة املقبلة ،لكن ال �أح��د تهدد بالهجوم على �إيران ،وتطري طائراتها
معني بالت�صعيد �شماالً».
بحرية وت�صوّر يف �سماء لبنان تلقت عالمة
واعترب هرئيل �أن «حزب اهلل ال ي�ستطيع حتذير فحواها« :نحن �أي�ضاً ن�ستطيع �أن
�أن يك�شف الآن ع��ن �أ�سلحته الثقيلة ،ويف ن��ط�ير ال��ط��ائ��رات ف��وق��ك��م ،و�أن ن�����ص��ور و�أن
مقدمتها ال�صواريخ الدقيقة؛ ذات املديات ن�����ص��ل �إىل امل���واق���ع الأ����ش���د ح�����س��ا���س��ي��ة ،فال
املتو�سطة والبعيدة ،لأن ا�ستخدامها �ضد جتربونا �إذاً».
«�إ�سرائيل» من �ش�أنه �أن يت�سبب مبواجهة
ووف�����ق ال�����ص��ح��ي��ف��ة ف������إن ط���ائ���رة ك��ه��ذه
ع�سكرية يف املنطقة ،ومن يتابع التهديدات قادرة على حمل منظومات جلمع معلومات
ا ألخ�يرة لن�صر اهلل ،يكت�شف اجلهد املبذول ا�ستخبارية �أو منظومات ���س�لاح� ،أو لتكون
من قبله خللق ردع مقابل «�إ�سرائيل» ،من «طائرة بال طيار انتحارية»؛ حمملة باملواد
خالل ا�ستخدام خمتلف التهديدات» ،م�شرياً املتفجرة التي تتفجر يف هدف مثل �صاروخ
�إىل «�أحاديث ن�صر اهلل عن تفعيل ال�صواريخ بحري.
ال���دق���ي���ق���ة ،وع�����ن ق������درة «ح������زب اهلل» ع��ل��ى
ب����دوره����ا ،ت��ن��اول��ت ���ص��ح��ي��ف��ة «م���ع���ارف»
ا�ستهداف البنى التحتية املدنية يف �إ�سرائيل ،احلديثة حتت عنوان «اعرتا�ض الطائرة يف
و�أي�ضاً عن خططه الحتالل م�ستوطنات يف �سماء ال��ب�لاد» و«ال��ه��دف :ت�صوير ق��واع��د»،
اجلليل»� ،أما اخرتاق الطائرة من دون طيار واعتربت يف افتتاحيتها �أن من هو قادر على
«فهو ورقة منطقية من ناحيته (ن�صر اهلل)� ،إطالق طائرة �صغرية كهذه �إىل م�سافة �أكرث
كي ي�ستعر�ض قدراته العمالنية ،ويت�سبب من  100كلم عن احلدود اللبنانية� ،سيكون
ب�إحراج للجانب الإ�سرائيلي».
ق���ادراً عند احل���رب على ال��و���ص��ول �إىل عدد
�أ�ضاف هرئيل� ،إنه «بات وا�ضحاً �إن احلرب كبري من املواقع احل�سا�سة يف «�إ�سرائيل».
املقبلة ���س��ت��ب��د أ� يف ظ���روف اف��ت��ت��اح��ي��ة تكون
وحت����ت ع���ن���وان «حت��ل��ي��ق م��ت��ف��ج��ر» رج��ح
�صعبة على اجلي�ش الإ�سرائيلي» ،وك�شف �أن كاتب االفتتاحية عوفر �شيلح �أن يكون هدف
جي�ش االحتالل «الإ�سرائيلي» �سمح له ،على الطائرة فح�ص املنظومات «الإ�سرائيلية»،
نحو ا�ستثنائي ،بالإطاللة «بطريقة معينة» ول��ي�����س حم��اول��ة تنفيذ ،م�ضيفاً �أن م�سار
على ا�ستعداداته للحرب ،من خالل االطالع حتليقها يدل على �أن من �أطلقها ق�صد خلق
على �إع��داد بنك الأه���داف للحرب املحتملة غمو�ض بالن�سبة �إىل م�صدرها يف البداية
م���ع ل���ب���ن���ان ،و«ه������ذه االط��ل�ال����ة امل����ح����دودة ،قبل �أن يتبنى احلزب العملية.
�أم���������ا ����ص���ح���ي���ف���ة «������ص�����ن�����داي ت����امي����ز»
ج��رت م��ن خ�لال احل��دي��ث م��ع جهات تعمل
يف ه��ذا امل��ج��ال ،كاال�ستخبارات ،واملدفعية ،ال�بري��ط��ان��ي��ة ف����أك���دت يف ت��ق��ري��ر ل��ه��ا نق ًال
واال�ست�شارة القانونية الع�سكرية» ،م�شرياً ع�����ن م���������س�����ؤول��ي�ن أ�م����ن����ي��ي�ن يف ت�����ل �أب���ي���ب
�إىل �أن «جمع الأهداف هو �أحد املجاالت التي ق��ول��ه��م �إن ال��ط��ائ��رة ا���س��ت��ط��اع��ت ت�صوير
ف�شل فيها اجلي�ش «الإ�سرائيلي» عام  .»2006م��ط��ارات ع�سكرية «�إ�سرائيلية» ،ومناطق
و�أظ��ه��رت تعليقات وردت على �صحيفة املناورات الأمريكية «الإ�سرائيلية» ،ورمبا
«يديعوت احرونوت» �سخرية «الإ�سرائيليني» ا�ستطاعت ت�صوير مفاعل دميونا النووي
م���ن ق����درة ج��ي�����ش��ه��م �أم�����ام اخ��ت��راق ط��ائ��رة الإ�سرائيلي».
كما ذكر تقرير ال�صحيفة الربيطانية
«�أيوب» لأجواء فل�سطني املحتلة.
ك����م����ا ت����ن����اول����ت ����ص���ح���ي���ف���ة «ي����دي����ع����وت �أن الطائرة ب��دون طيار التي انطلقت من
�أحرونوت» احلدث اجللل حتت عدة عناوين لبنان �إىل «�إ�سرائيل» ،والتي مت اعرتا�ضها
من قبيل «�أ�صبعان عن دمي��ون��ا» ،و«حتليق م���ن ق��ب��ل ���س�لاح اجل���و ب��ع��د ���س��اع��ات ،ك��ان��ت
ال��ع��دو يف ���س��م��اء �إ���س��رائ��ي��ل» ،و«ع�ل�ام���ة من جمهزة ب�أف�ضل و�سائل الع�سكرية للت�صوير
ال�سماء لنحذر» ..واعتربت يف تقريرها �أن اجل��وي ال��ق��ادر على تنفيذ عمليات ت�صوير
دخ��ول طائرة بال طيار من لبنان يف �سماء �سري لقواعد جي�ش االحتالل «الإ�سرائيلي».
م���ن ج��ه��ت��ه ،ذك����ر م���وق���ع «ت���ي���ك دي��ب��ك��ا»
�إ�سرائيل «عالمة �إنذار تقول �إن «�إ�سرائيل»
�ست�شهد يف امل�ستقبل �إذا وقعت ح��رب بينها «ا إل���س��رائ��ي��ل��ي» ،ن��ق�ل ًا ع��ن م�صادر ع�سكرية
وب��ي�ن «ح����زب اهلل» دخ����ول ك��ث�ير م��ث��ل ه��ذه يف اجلي�ش «الإ�سرائيلي» ،قوله �إن «اجلي�ش
الطائرات املماثلة ،لكنها هذه املرة قد تكون يعتقد ب��وج��ود ط��ائ��رات ا�ستطالع �إي��ران��ي��ة
ال�صنع يف ق��ط��اع غ���زة� ،أُر���س��ل��ت ع��ن طريق
م�شحونة باملواد املتفجرة».
و�أك��دت ال�صحيفة �أن الطائرة بال طيار «ح��زب اهلل» ،و�إن «�إ���س��رائ��ي��ل» تخ�شى وج��ود
«التي �أُنتجت كما يبدو يف م�صانع ال�صناعة خ�ب�راء م��ن «ح���زب اهلل» داخ���ل ق��ط��اع غ��زة،
اجل��وي��ة الإي��ران��ي��ة ،وزُودت بتقنية �إيرانية ي���درب���ون ط���واق���م ف��ن��ي��ة ت��اب��ع��ة ل��ـ«ح��م��ا���س»
�أُ���س��ق��ط��ت ع��ل��ى ُب��ع��د ب�صقة ع��ن دمي���ون���ا ،يف و«اجل����ه����اد» ع��ل��ى ك��ي��ف��ي��ة جت��م��ي��ع ط���ائ���رات
م��وق��ع ال ي��ك��اد ي��ب��ع��د  30ك��ل��م ع���ن امل��ف��اع��ل اال���س��ت��ط�لاع ب�شكل ���س��ري��ع ،و�إر���س��ال��ه��ا نحو
ال���ذري» وف��ق تعبري ال��ك��ات��ب ،م��ا يعني �أنها الأجواء «الإ�سرائيلية» قبل �أن يتم اكت�شاف
حملت عدة ر�سائل �إىل «�إ�سرائيل» ،مفادها �أمرها».
�أنها يف مرمى احل��زب يف حال ق��ررت القيام
�إعداد هناء عليان
ب�أي حترك ع�سكري يف امل�ستقبل.

ليست
المرة األولى
يُ ��������روى أن ال���ج���ن���رال
الفرنسي ديغول لما دخل
س��وري��ة زار ض��ري��ح ص�لاح
الدين وخاطبه« :ها قد ُعدنا
يا صالح الدين»..
ه��م ي��ري��دون االستيالء
على أرضنا ،وسلبنا خيراتها،
وحرماننا من التكنولوجيا،
وها هو عبد الناصر يرى بعد
نكسة  67أننا لن نربح الحرب
ما لم نصنع السالح بأيدينا.
اس��ت��ذك��ار ه���ذه القصة
مرده إلى أنه بعد انتفاضة
ّ
شباط  ،1984وإسقاط اتفاق
الذل ( 17أيار) ،وخالل زيارته
الواليات المتحدة األميركية،
صرّ ح أمين الجميل؛ رئيس
جمهورية لبنان آنذاك ،أنه
سيقصف دمشق (الشام)،
ول��دي��ه ال��ص��واري��خ ال��ق��ادرة
ع��ل��ى ذل���ك (ي��وم��ه��ا قيل
إنه يملك صواريخ ،)SS20
والعجيب أن ت��رى أن أب��رز
المستنكرين وق��ت��ه��ا هو
م��ن��اح��ي��م ب��ي��ي��غ��ن؛ رئ��ي��س
وزراء «إس��رائ��ي��ل» آن���ذاك )
حكومته ه��ي التي قامت
ب��اج��ت��ي��اح ل��ب��ن��ان ع���ام ،)82
ول���دى س��ؤال��ه ع��ن السبب
أجاب بأن الصاروخ يضرب
وينتهي األمر ،ولكنه يخاف
من دخول التكنولوجيا مع
الصواريخ.
وال��ي��وم ،م��ع المقاومة
اإلس�لام��ي��ة ،م��ع المقاومة
ال�������ص�������ادق�������ة ،دخ����ل����ت
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا (أي���وب���ن���ا)
إل����ى أرض���ه���م ،متخطية
تكنولوجيا بييغن وأسياده،
وهي ليست المرة األول��ى،
فالمركافا بكل أنماطها
ش��ه��دت ف��ي ح���رب تموز
 2006ماذا فعلت التكنلوجيا
بها ،وقبلها في أنصارية
ال���ت���ف���وق ال��ت��ق��ن��ي
ّ
ح���ض���ر
والتكنولوجي ،ومع الوقت
س��ت��ك��ش��ف ال���م���ق���اوم���ة،
وعند ال��ض��رورة ،م��زي��دًا من
التفوقات التكنولوجية على
دولة بييغن.

�إميان الرمح
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عربي

خطايا مرسي تحاصره شعبيًا
مع اقرتاب موعد االنتخابات الربملانية
امل���ص��ري��ة امل �ت �� �س��ارع اخل �ط��ى ،ب ��دت ال���س��اح��ة
امل�صرية وك�أنها يف بداية املخا�ض ال�سيا�سي،
ب�ع��د �سل�سلة م��ن اخل�ط��اي��ا ال�سيا�سية التي
يرتكبها النظام اجلديد ،ذات الر�أ�س الواحد،
ب��اع�ت�ب��ار �أن ال �سلطة ت�شريعية م��وج��ودة،
وال�سلطة التنفيذية تتبع للرئا�سة املعقودة
حلزب «احلرية والعدالة».
يعتقد ك�ث�يرون يف م�صر �أ ّن ال�ن�ظ��ام يف
م�صر مل ي�ت�غ�ير ،ومل ي�ح��دث تغيري يف �أي
م�ك��ان ،با�ستثناء تغيري �أ��ش�ك��ال الأ�شخا�ص،
وهذا ما ينعك�س على الوجدان ال�شعبي ،حيث
باتت �شرائح وا�سعة نتيجة الإحباط ،تتمنى
�أن يعود اال�ستقرار وا ألم ��ن ول��و ع�بر �أزالم
النظام ال�سابق ال��ذي��ن يرتجمون عليهم..
وه��ذا خطر على البنية االجتماعية ،وعلى
م�ستقبل التغيري املن�شود.
لقد ج��اءت موقعة م�ي��دان التحرير �أو
«جمعة الغدر» كما �سمّاها ثوريون ،لتك�شف
ال�ت���ص��رف ا إلل�غ��ائ��ي ل�ل�آخ��ر� ،سيما �أن�ه��ا مل
تكن موجهة �ضد ح��زب «احلرية والعدالة»
وال ��ض��د الإخ � ��وان امل���س�ل�م�ين ،ب�ق��در م��ا هي
تعبري عن ال�سخط من الأحكام ومن التلك�ؤ
يف تنفيذ برنامج الثورة التي و�صل عربها
مر�سي �إىل الرئا�سة.
و�أح� ��داث اجل�م�ع��ة ال�ت��ي ذه��ب �ضحيتها
 121جريحاً ،جاءت �إثر قرار يعك�س التخبّط
واالرت� �ب ��اك ل ��دى ال��رئ��ا��س��ة امل���ص��ري��ة ،التي
�سارعت �إىل �إقالة النائب العام عبد املجيد

«الربيع العربي» امل�صري يزهر �صداماً بني �أبناء ال�شعب الواحد

حممود نتيجة �أحكام التربئة بحق املتهمني
الرئي�سيني يف قب�ضة موقعة اجل�م��ل ،علماً
أ� ّن ال��دع��اوى مل تكن ع�بر النيابة العامة،
ومل ت�صحح الرئا�سة هذا اخلط�أ القانوين،
رغ��م �أن الق�ضية م�ط��روح��ة منذ أ�ك�ث�ر من
�سنة ون���ص��ف ،وال�ت���س��ا�ؤل الأك�ب�ر مل��اذا �أق��دم
مر�سي على �إقالة النائب العام والرتويج �أنه

ا�ستقال عرب قرار غري قانوين مرتافقاً مع
تهديد للنائب العام حممود الذي قال �إنه مل
يتقدم با�ستقالة مطلقاً ،و�أن��ه ب��اقٍ يف عمله،
مع التو�ضيح ب�أنه تلقّى تهديدات من وزير
العدل ومن رئي�س حمكمة النق�ض ال�سابق،
اللذين حت� ّدث��ا إ�ل�ي��ه م��ن الق�صر الرئا�سي،
مع �إغرائه مبن�صب �سفري يف الفاتيكان ،و�إ ّال

(�أ.ف.ب).

�سيطوق املتظاهرون مكتبه �إذا مل يقتحموه.
ه� ��ذه ال �ت �� �ص��رف��ات ال �ت��ي رف �� �ض �ه��ا ع�ب��د
املجيد حم�م��ود ،دع��ت �شخ�صاً مثل حممد
ال�ب�رادع ��ي ي �ح��ذر م��ن ان �ح��دار ال �ب�ل�اد �إىل
ح�ك��م ميلي�شيات ،فيما ظ�ه��ر ال�ن��ائ��ب ال�ع��ام
وجم�م��وع��ة م��ن ال�ق���ض��اة وك��أن�ه��م ي��داف�ع��ون
عن ح�صانة الق�ضاء فعالً ،ا ألم��ر الذي دفع

أنظمة «الربيع العربي» تكمل جرائم السلف ..وتهدد شعوبها بخطر المجاعة
افتتح الأمني العام ال�سابق للأمم املتحدة كويف عنان يف
�أواخر �شهر �أيلول املا�ضي يف تنزانيا «منتدى الثورة اخل�ضراء
يف �أفريقيا» بكلمة دع��ا فيها ق��ادة دول القارة ال�سوداء �إىل
التعلم من درو���س الربيع العربي ،م�ؤكّداً �أن نق�ص الغذاء
كان �أحد الأ�سباب الرئي�سة لالحتجاجات ال�شعبية ،ورابطاً
�ضمان الأمن الغذائي ب�ضرورة �إقرار النظم الدميقراطية.
غري �أن جمريات الأح��داث يف بلدان «الربيع العربي»،
ت�شري بو�ضوح �إىل �أن ال�سلطات اجلديدة ال تعجز عن �إعطاء
ال��درو���س يف جم��ال ا ألم��ن الغذائي فح�سب ،بل �إنها تعمّق
الأزم��ة ،وتعر�ض �شعوبها خلطر املجاعة احلقيقي؛ متاماً
كما تقود البالد �إىل حالة من الفو�ضى والفلتان الأمني.
�إن من ك�برى جرائم �أنظمة اال�ستبداد خ�لال العقود
املا�ضية �أنها خ�ضعت لإرادة القوى املعادية ،فنهبت مقدرات
الأم� ��ة وره�ن�ت�ه��ا ل�ل���س�ل�ط��ات الأج �ن �ب �ي��ة وامل �ن �ظ �م��ات امل��ال�ي��ة
العاملية ،وق�ضت على الطاقات الإنتاجية يف قطاعي الزراعة
وال�صناعة ل�صالح ال�سم�سرة و�سيا�سة االنفتاح غري املتكافئة،
وجاء «الربيع العربي» ليكمل اجلرمية ،ويجعل من البلدان
املعنية دو ًال فا�شلة على كل الأ�صعدة ،متوّجاً الف�شل بخطر
املجاعة وانعدام الأمن الغذائي.
�إن بع�ض ال��درا� �س��ات وال�ت�ق��اري��ر الإق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول�ي��ة
تكتفي بر�صد مدى تدهور امل�شاكل الإن�سانية على امل�ستوى
العاملي ،وبع�ضها الآخر يعلل م�شكالت الفقر واجلوع ونق�ص
الغذاء ،بالنزاعات امل�سلحة واال�ضطرابات املدنية واجلفاف
وال �ن��زوح ال���س�ك��اين و��س��وء احل��وك�م��ة ،ويف ال�ع��امل�ين العربي
والإ�سالمي ،ثمة ترابط ع�ضوي بني نهج الأنظمة يف خلق
م�شكالت الإفقار والتجويع والتهجري وم�صادرة القدرات
الإنتاجية ،وبني املخططات التي متهد �إىل افتعال النزاعات
واال�ضطرابات ،بحجة القيام بالثورة لت�صحيح امل�سار.

لقد بينت جمريات الأحداث بعد موجة الربيع العربي
امل��زع��وم� ،أن ال �ه��دف احل�ق�ي�ق��ي لإث� ��ارة ال �ن��زاع��ات الأه�ل�ي��ة
و«الثورات االجتماعية» ،هو ا�ستحداث �سلطات �أكرث ارتهاناً
ل �ل ��إرادة الأج�ن�ب�ي��ة ،وي �ك��ون م��ن �صلب م�ه��ام�ه��ا ا�ستكمال
�سيا�سات ال�سلف بتعميق حدة امل�شكالت والأزمات وتوظيف
تبعاتها املتفاقمة خلدمة �أعداء الأمة.
ت�ت���ش��ارك ب �ل��دان �أف��ري�ق�ي��ا وال���ش��رق الأو� �س��ط يف حتمل
تبعات الأزم��ات الإن�سانية ،بحيث تنعك�س م�شكالت اجلوع
والأمرا�ض املزمنة يف بلدان القارة ،بالقدر ذاته على الدول
العربية والإ�سالمية امل �ج��اورة ،وك��ذل��ك تتداخل ب�ين هذه
الدول جممل امل�شكالت ال�سيا�سية والأمنية ،التي تنتقل من
بلد �إىل �آخر كالنار يف اله�شيم.
جاء يف دليل املخاطر على الأم��ن الغذائي لعام ،2012
الذي يعده �سنوياً مكتب اال�ست�شارات مايبلكروفت يف لندن،
�أن ان�ع��دام الأم��ن الغذائي يتهدد ب�ل��دان �أفريقيا وال�شرق
الأو�سط �أكرث مما يهدد البلدان الأخرى يف العامل ،وت�صنف
املنطقة بح�سب الدليل يف الفئة «عالية املخاطر» .وت�أتي
اليمن و�سورية يف طليعة ال��دول املهددة من هذه الفئة يف
املرتبة  15و16على التوايل ،وكذلك العراق وليبيا يف املرتبة
 54و� ،58أما م�صر وتون�س فقد �صنفتا يف الفئة «متو�سطة
املخاطر» يف املرتبة  71و 100على التوايل.
و أ�ك��دت منظمة الأغ��ذي��ة وال��زراع��ة (ف��او) يف تقريرها
الأخ�ي�ر ،ت��راج��ع ع��دد اجل�ي��اع يف ال�ع��امل با�ستثناء �أفريقيا
وال�شرق الأو�سط ،حيث قدّر عدد الذين يعانون من «جوع
م��زم��ن» ب�ح��وايل  870مليون �شخ�ص خ�لال ف�ترة -2010
 ،2012منهم  234مليوناً يقيمون يف هذا اجلزء من العامل.
وع �ل��ى ه ��ذا ال���ص�ع�ي��د ،ك���ش��ف امل��دي��ر ال �ع��ام للمنظمة
العربية للتنمية ال�صناعية وال��زراع�ي��ة ط��ارق بن مو�سى

الزدجايل� ،أن قيمة الفجوة الغذائية العربية ارتفعت من
حوايل  4مليار دوالر يف عام � 1975إىل  34.3مليار دوالر
يف ع��ام � ،2011أي خ�ل�ال ال �ف�ترة ال�ت��ي حتكمت خاللها
�أنظمة اال�ستبداد مبقدرات �شعوبها ،والتي ادعى الزدجايل
�أن منظمته �سعت جاهدة جلعل ق�ضية التنمية الزراعية
وا ألم��ن الغذائي «تت�صدر �سلم �أول��وي��ات �أ�صحاب القرار
العرب».
وكانت جهود املنظمة ،بح�سب و�صف مديرها العام« ،قد
تكللت باعتماد موجّ هات رئي�سية للعمل العربي امل�شرتك
يف جم��االت ال��زراع��ة والأم ��ن ال�غ��ذائ��ي» ،ول�ك��ن على �أر���ض
الواقع ،مل ت�شهد املنطقة �أثراً لذلك ،بل مزيداً من التبعية
واالن� �خ ��راط يف ت��وظ�ي��ف ا ألم � ��وال ال�ع��رب�ي��ة ل��دع��م ك�برى
�شركات الأغذية الإحتكارية ،التي تعمل يف بلدان �أفريقيا
والدول العربية على م�صادرة الأرا�ضي من �صغار املزارعني،
وت�شغيلها ح�صراً خلدمة �أ�سواقها العاملية ،ومبا ال ي�ضمن
احلد الأدنى من الأمن الغذائي للمجتمعات املحلية.
وبح�سب م�ؤ�شر الدول الفا�شلة لهذا العام ،الذي �أ�صدرته
وا�شنطن م�ؤخراً ،ف�إن تون�س وم�صر وليبيا و�سورية واليمن
ت�شهد تدهوراً متزايداً تعود �أ�سبابه �إىل حالة عدم اال�ستقرار
ال�سيا�سي والأمني وبالتايل االقت�صادي� ..سواء من حيث
ارتفاع حاالت �سوء التغذية بني الأطفال �أو من حيث جيوب
املجاعة التي تعانيها املناطق املهم�شة ،لكن يتنا�سى امل�ؤ�شر
املذكور �أن الواليات املتحدة الأمريكية والكيان ال�صهيوين
هما الدولتان اللتان تعمالن لي ًال ونهاراً على خلق املزيد
من الدول الفا�شلة يف عموم املنطقة ،ثم يجري التباكي على
عدم ا�ستقرار الأو�ضاع فيها وانعدام �أمنها الغذائي.

عدنان حممد العربي

مر�سي للرتاجع املهني ،و�سط تربيرات ب�أنه
مل يطلب �إقالة حممود ،و إ�من��ا ت�شاورا ومل
ي�ق��ل الأخ�ي�ر �إن ��ه ق�ب��ل ب ��أن ُي�ع�ّيسنّ ��س�ف�يراً يف
الفاتيكان ،لأنه ال يجيد لغات �أجنبية!
هناك من يقول �أ ّن تراجع مر�سي �سببه
�أي�ضاّ �أ ّن هناك خم�سة بالغات دعوى بحقه
وب�ح��ق ع��دد م��ن ق �ي��ادات ا إلخ ��وان امل�سلمني
وح��زب احل��ري��ة وال�ع��دال��ة بتهم التحري�ض
ع�ل��ى م��ا ح��دث يف «ج�م�ع��ة ك�شف احل���س��اب»،
وبالتايل ح�صلت عملية مقاي�ضة خطرية.
رمب ��ا ��س�ت�ك��ون خ �� �س��ارة م��ر� �س��ي امل�ع��رك��ة
الأوىل املبا�شرة مع الق�ضاء بغ�ض النظر عن
عدالة القرار �أو عدم عدالته ب�إقالة النائب
ال�ع��ام ،وه��ي ا إلق��ال��ة التي ك�شفت �أن مر�سي
ال يعرف ع��ن القوانني �شيئاً ال ال�ضرورات
وال حتى امل�سيرّ ة ل�ل�أع�م��ال ،وه��و م��ا يعك�س
اجتاهات املعركة املقبلة ،بحيث هناك ظالل
وا�سعة للقرار الفا�شل ب��ا إلق��ال��ة� ،سيما مع
ت�ضامن اجل�سمني الق�ضائي وال�سيا�سي مع
النائب العام.
ولع ّل الأكرث تعبرياً عن ذلك ،حزب الوفد
الذي قال رئي�سه �إن الأحكام التي حدثت يف
موقعة اجلمل ،ج��اءت �صادمة للر�أي العام،
لكن ق�ضاة م�صر وطنيون ينحازون لل�شعب
ويرغبون يف الق�صا�ص لل�شهداء ..والقا�ضي
يحكم من واقع الأدلة والأوراق ،داعياً مر�سي
�إىل عدم الإن�صات لـ«م�ست�شاري ال�سوء» ،لكن
ما قاله ال�سيد البدوي رئي�س «الوفد»� ،أ ّن ما
يحدث حالياً ي�شبه «احلرب الأهلية».
ال �شكّ �أ ّن الرئي�س مر�سي يعي�ش حالة
ت�خ� ّب��ط م��رت�ف�ع��ة امل�ن���س��وب ،ج � �رّاء ق��رارات��ه
الأق� � ��رب �إىل ال �ه �م��اي��ون �ي��ة وال �ن��اج �م��ة عن
غمو�ض ال��ر ؤ�ي��ة ال�سيا�سية� ،أو التناق�ض ما
بني ال�شعارات التي يطلقها والقرارات التي
يتخذها.
ول�ع� ّل الف�شل يف ال�ق��رار ال�ق��ان��وين ،وهو
ال�ث��اين بعد الف�شل يف إ�ب�ط��ال ق��رار املحكمة
ال��د� �س �ت��وري��ة ب �ح � ّل ال�ب�رمل ��ان امل�ن�ت�خ��ب بعد
ال �ث��ورة ،ا آلم ��ر ال ��ذي ��س�ي�ك��ون ل��ه ت��داع�ي��ات
�أكرب من الف�شل يف ترجمة �أهداف الثورة �أو
التحايل على الأهداف التي و�ضعها الثوّار.
وال �شكّ أ� ّن التخبّط واالرت�ب��اك اللذين
دفعاه �إىل رفع ال�سقف العدائي جتاه �سورية
ب��ال�ت��وازي م��ع ال�ت��زام الهدنة و��ص��اغ��راً جتاه
«�إ�سرائيل» ،كانت وراء ا�شتعال االحتجاجات
املتوقع �أن تزيد وتريتها� ،سيما أ� ّن مر�سي
ق� ِب��ل بلقاء �شيمون ب�يري��ز بعد االنتخابات
الأمريكية ،وعرب و�ساطة �أمريكية ،لتقليل
الفجوات التي حدثت منذ �سقوط مبارك.
وتك�شف معلومات يف إ�ط��ار امل�ه��ادن��ة مع
«�إ��س��رائ�ي��ل» ال ب��ل تنفيذ ��ش��روط ،ك��ان حتى
ن �ظ��ام م �ب��ارك ي�ع�ت�بره��ا ت�ع�ج�ي��زي��ة �إىل حد
ب�ع�ي��د ،و�آخ��ره��ا ال�ط�ل��ب م��ن ح��رك��ة حما�س
«ع ��دم �إح��راج �ن��ا» م��ع «�إ� �س��رائ �ي��ل» يف ق�ضية
ا�ستباحة امل�سجد الأق�صى قبل �أيام ،وك�أنه مل
يعد من املقدّ�سات مبوازاة الطلب بعدم الرد
ع�سكرياً على االع�ت��داءات الإ�سرائيلية التي
ت�سقط �ضحايا يومياً.
ال ��ش��كّ �أ ّن م���ص��ر أ�م ��ام خم��ا���ض جديد
ت�ت�ب�ل��ور ��ص��ورت��ه يف االن �ت �خ��اب��ات ال�برمل��ان�ي��ة
قريباً.
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انعكاسات ابتعاد العراق عن أميركا ..واقترابه من روسيا
يف خ �� �ض��م الأح � � � � ��داث وال � �ت � �ط� ��ورات
املت�سارعة التي ت�شهدها املنطقة ،ويف حمـ�أة
اح �ت��دام ال���ص��راع ب�ين امل���ش��روع الأم�يرك��ي
الغربي؛ ال�ساعي �إىل �إعادة ت�شكيل خارطة
امل �ن �ط �ق��ة وجت ��دي ��د �أن �ظ �م �ت �ه��ا مب ��ا يعيد
تكري�س الهيمنة وال�سيطرة اال�ستعمارية
عليها ،وبني امل�شروع التحرري املقاوم لهذه
الهيمنة ،جاء حدث توقيع �صفقة ال�سالح
ال�ضخمة بني العراق ورو�سيا بقيمة 4.2
مليار دوالر تزود مو�سكو مبوجبها بغداد
ب��أ��س�ل�ح��ة م �ت �ط��ورة� ،إىل ج��ان��ب ات�ف��اق��ات
للتعاون �شملت جم��االت ال�ط��اق��ة وال�غ��از
والنفط.
وم� �ث ��ل ه � ��ذا احل� � ��دث ال �ل�اف ��ت ��ش�ك��ل
حت��و ًال نوعياً يف املوقف العراقي ،انعك�س
مبا�شرة على ال�صراع الدائر يف املنطقة،
وع �ل��ى خ ��ارط ��ة ع�ل�اق ��ات ال �ت �ح��ال��ف بني
امل�شروعني ال�سالفي الذكر ،خ�صو�صاً �إزاء
ما يحدث يف �سورية ،وجت�سد هذا التحول
يف امل��واق��ف ال�ت��ي �أعلنها ك��ل م��ن الرئي�س
الرو�سي بوتني ،ورئي�س ال��وزراء العراقي
نور املالكي ،باتفاق وجهات النظر بينهما
ع �ل��ى ح��ل الأزم � ��ة يف � �س��وري��ة ب �ع �ي��داً عن
ال�ت��دخ��ل اخل��ارج��ي ،ويف ال�ه�ج��وم العنيف
ال��ذي �شنه املالكي �ضد �سيا�سة احلكومة
الرتكية «ال�ت��ي تت�صرف بوقاحة كما لو
كانت م�س�ؤولة من تلقاء نف�سها عن ت�سوية
امل �� �ش �ك�لات يف � �س��وري��ة ب� ��د ًال م��ن ال�شعب
ال�سوري» ،معترباً �أن ذلك يهدف لإقحام
الناتو يف ال�ش�ؤون ال�سورية «اخلطر الذي
قد ي�شعل املنطقة برمتها».

ال رئي�س الوزراء العراقي نوري املالكي
الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني م�ستقب ً

�إن ه� ��ذا ال �ت �ح��ول يف م��وق��ف ال �ع��راق
�أ�سهمت فيه العوامل الآتية:
ال �ع��ام��ل الأول :امل� �ع ��ار�� �ض ��ة ال��داخ�ل�ي��ة
ال �ق ��وي ��ة� � ،س �ي��ا� �س �ي �اً و� �ش �ع �ب �ي �اً ،ل�ل���س�ي��ا��س��ة
ا ألم�يرك�ي��ة وال��داع�ي��ة �إىل حت��ري��ر ال�ع��راق
من التبعية لوا�شنطن ،والتي تعززت بعد
جن��اح املقاومة العراقية ب��إحل��اق الهزمية
بقوات االحتالل الأمريكي ،و�إجبارها على
الرحيل ع��ن �أر���ض ال�ع��راق ومنع التمديد
لها.
ال �ع��ام��ل ال �ث ��اين :االب �ت ��زاز الأم�ي�رك��ي
للعراق ،الذي جت�سد يف ربط وا�شنطن �إمتام
�صفقة بيع العراق طائرات �أف  ،16مبوافقة
بغداد على ع��دم التقارب مع �إي��ران ،و�أخ��ذ
م��وق��ف م�ع��ادي م��ن ن�ظ��ام ال��رئ�ي����س الأ��س��د

ين�سجم مع املوقف الأمريكي ،ولأن املالكي
رف�ض ذل��ك� ،أقدمت وا�شنطن على تغذية
التناق�ضات داخ ��ل ال �ع��راق ،وعقد �صفقة
�أ�سلحة مع حليفها رئي�س �إقليم كرد�ستان
م�سعود الربزاين ،تزوده مبوجبها بطائرات
مروحية نوع �أبات�شي.
ال �ع��ام��ل الثالث :تنامي ق ��وة �إي� ��ران
وجن��اح�ه��ا يف �إح �ب��اط امل�خ�ط��ط الأم�يرك��ي
ال���ص�ه�ي��وين ال �غ��رب��ي ل�ل�ن�ي��ل م��ن ح�ق�ه��ا يف
تطوير برناجمها النووي ال�سلمي ،وتال�شي
�أح�لام «�إ�سرائيل» بتوجيه �ضربة ع�سكرية
لإي ��ران� ،إىل جانب ثقل �إي ��ران ودوره ��ا يف
دف��ع حكومة املالكي لالبتعاد ع��ن �أمريكا
وتعزيز عالقاتها مع �سورية ورو�سيا.
ال �ع��ام��ل ال� ��راب� ��ع� � :ص �م��ود � �س��وري��ة يف

مواجهة احل��رب الإره��اب�ي��ة اال�ستعمارية،
وات �� �ض ��اح ف �� �ش��ل ه� ��ذه احل � ��رب يف حت�ق�ي��ق
�أهدافها يف �إ�سقاط �أو �إ�ضعاف نظام الرئي�س
الأ��س��د امل�ق��اوم ،وارت���س��ام م� ؤ���ش��رات اق�تراب
�سورية من حتقيق الن�صر على املجموعات
الإرهابية.
ع�ل��ى �أن اب�ت�ع��اد ال �ع��راق ع��ن وا�شنطن
وع��ودت��ه �إىل االق�ت�راب م��ن رو��س�ي��ا ،ون�سج
ال�ع�لاق��ات معها يف ه��ذا ال�ت��وق�ي��ت ب��ال��ذات
يعك�س دالالت عديدة �أهمها:
ال��دالل��ة الأوىل� :سلوك ال�ع��راق طريق
ال �ت �ح ��رر م ��ن ق �ي ��ود ال �ت �ب �ع �ي��ة ل�ل���س�ي��ا��س��ة
الأم�ي�رك �ي ��ة ،ي � ؤ�ك��د �أن ه�ي�م�ن��ة ال��والي��ات
املتحدة يف املنطقة وال�ع��امل �أ�صبحت من
املا�ضي ،ومل يعد بالإمكان �إحيا�ؤها.

الحماية األميركية للنظام «الخليفي» لها أمد سينتهي
ج��اء �آل خليفة  الأعراب م��ن و��س��ط جن��د ،وب�ع��د تنقل وقر�صنة م�ستمرة،
�سنحت لهم الفر�صة لب�سط نفوذهم يف البحرين بالقوة الع�سكرية يف � ،1783إال
�أن �آل خليفة مل يح�صلوا على ا�ستقرار �سيا�سي ط��وال احتاللهم البحرين،
فقد كانت القوتان الإقليمتان الكربيتان يف املنطقة الدولة الإيرانية والدولة
العثمانية يف �صراع نفوذ عليها ،الأمر الذي جعل �آل خليفة يرفعون مرة العلم
الإيراين ومرة العلم العثماين ،و�سلطان م�سقط بعد امتداده من جهة �أفريقيا
طمع يف البحرين وحاول ال�سيطرة عليها مراراً� ،إىل �أن حتقق له ذلك يف بداية
القرن التا�سع العا�شر ،فما ك��ان من �آل خليفة �إال �أن طلبوا من �آل �سعود �أن
يعينوهم يف التخل�ص من العمانيني ،وحني متكن  الوهابيون  بالفعل من �إخراج
العمانيني من البحرين طمعوا هم فيها ،ورف�ضوا اخلروج منها ،مما ا�ضطر �آل
خليفة  لال�ستنجاد ب�سلطان عمان لإخراج الوهابيني� ،إىل �أن ر�أى �آل خليفة �أن
الإجنليز هم ال�ضمانة املثلى لوجودهم يف احلكم �أمام �أطماع القوى الإقليمية،
وبالفعل خ�ضعوا لهم كام ًال يف عدة اتفاقيات� ،إال �أن اخل�ضوع للغرب الكافر،
جعل ال�شعب البحريني ينتف�ض عليهم يف  1919ل�سببني؛ الأول ،ه��و �شعور
اجلماهري �أن �آل خليفة خذلوا امل�سلمني يف بداية القرن املا�ضي ،حني مكّنوا
الإجنليز يف البحرين بتحويلها �إىل قاعدة للهجوم على العراق واحتالله يف
 ،1916وهو �أمر خمالف للتعاليم الدينية ،التي جعلت والء الكفار  م�سبباً للكفر
واخلروج من والية اهلل كما قال تعاىل} :يَا أَ� ُّيهَا ا َّلذِينَ �آ َمنُوا ال َتتَّخِ ذُوا ا ْل َيهُو َد
وَالنَّ�صَ ارَى �أَ ْو ِليَا َء َبعْ�ضُ ُه ْم َ أ� ْو ِليَا ُء َبع ٍْ�ض َومَنْ َي َت َو َّل ُه ْم مِ ْن ُك ْم َف�إِ َّن ُه مِ ْن ُه ْم إِ� َّن اللهَّ َ ال
َي ْهدِي ا ْل َق ْو َم الظَّ المِ ِنيَ{ (املائدة ،)51/ويف مواجهة انتفا�ضة ال�شعب ازداد خ�ضوع
�آل خليفة للإجنليز �أكرث ف�أكرث ،الذين �أر�سلوا امليجر ديلي؛ ال�ضابط الإجنليزي
الذي �شارك يف قمع ثورة الع�شرين يف الديوانية بالعراق ،ليحكم البحرين ب�شكل
كامل بعد ثورة الع�شرين يف العراق ،وي�صبح �آل خليفة هم الواجهة اخلارجية
حلكمهم ،هذا التدخل الإجنليزي �أجه�ض انتفا�ضات ال�شعب املطلبية الواحدة
تلو الأخرى ،والتي تفجرت مراراً يف  1936و 1956و ،1965وحني غادر الإجنليز

(�أ.ف.ب).

من البحرين �ساحبني قواتهم يف  1971ج��اءت ال��والي��ات املتحدة لتحتل نف�س
املوقع الإ�ستعماري ال�سيادي ،وحتولت قاعدة اجلفري البحرية من الإجنليز �إىل
الأمريكيني.
ويف عام  ،1999متكن النظام اخلليفي بدعم وتخطيط �أمريكي ،من �إجها�ض
انتفا�ضة ال�شعب املطلبية التي تفجرت ط��وال خم�س ��س�ن��وات ،وال�ي��وم �أ�صبح
الأمريكيون يديرون كل خيوط املواجهة مع ال�شعب ،بعد تفجر ثورته الكربى
يف  11فرباير  ،2012فنزول قوات االحتالل ال�سعودي يف  14مار�س  ،2011جاء
مبا�شرة بعد خ��روج وزي��ر الدفاع روب�يرت غيت�س مبا�شرة من  البحرين ،و�آخر
مفا�صل ال��دع��م ا ألم�يرك��ي لنظام �آل خليفة ،جم��يء مايكل ب��وزن��ر؛ م�ساعد
وزير اخلارجية الأمريكي ل�ش�ؤون حقوق الإن�سان يف م�ؤمتر جنيف  2خ�صي�صاً
حني مت تناول ق�ضية البحرين يف � 19سبتمرب  ،2012فقد  تر�شح من كوالي�س
هذا  امل�ؤمتر اخلا�ص مبجل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم املتحدة� ،أن قام بوزنر
بتوجيه اللوم للدول الأوربية التي �أرادت ال�ضغط على النظام اخلليفي لإيقاف
الإنتهاكات الوا�سعة حلقوق الإن�سان.
�    إن اهلل تعاىل ب�شّ ر �أن الذين يهرولون نحو مواالة الكفار معر�ضون دائماً
لنقمات تذهب بحكمهم للزوال وهذه �سُ نة اهلل يف الأر���ض ،حيث قال تعاىل} :
َ�ض يُ�سَ ا ِرعُو َن فِيهِم َيقُولُو َن نَخْ �شَ ى أَ� ْن ت ُِ�صي َبنَا دَا ِئ َر ٌة
فَترَ َى ا َّلذِينَ فيِ ُقلُو ِب ِه ْم َمر ٌ
َفعَ�سَ ى اللهَّ ُ �أَ ْن َي�أْ ِت َي بِا ْل َفتْحِ �أَ ْو أَ� ْم ٍر مِ نْ عِ ْن ِد ِه َفيُ�صْ بِحُ وا َعلَى مَا �أَ�سَ رُّوا فيِ �أَنفُ�سِ ِه ْم
نَادِمِ نيَ{ املائدة� ،52/إن �أمريكا بدّلت العديد من ر�ؤ��س��اء دول عربية بعد �أن
�شعرت بخطورة ث��ورات ال�شعوب ،واليوم �أم��ام ب�سالة ث��وار البحرين ،هل تلج�أ
الواليات املتحدة �إىل ا�ستبدال �آل خليفة� أم تبقيهم ،معاندة كل حقائق ووقائع
الأر�ض وال�سماء ،فينك�سروا �أمام قوة ثورة ال�شعب املنت�صرة ب�إذن اهلل ،فاحلكمة
الوا�ضحة تقول «من ال يلني  ينك�سر».

ال�سيد جعفر العلوي

ال��دالل��ة الثانية :عودة تعزيز النفوذ
ال��رو� �س��ي يف امل�ن�ط�ق��ة ع�ل��ى ح���س��اب ال�ن�ف��وذ
الأم�يرك��ي ،ا ألم��ر ال��ذي يدلل على املزيد
م��ن ف���ش��ل أ�ه � ��داف احل ��رب الأم�ي�رك �ي��ة يف
العراق التي �سعت �إىل �إخراج رو�سيا منه.
الداللة الثالثة  :ا�صطفاف العراق �إىل
جانب املحور الرو�سي ،ا إلي��راين ،ال�سوري،
يف مواجهة احللف الغربي الرتكي ،والذي
عرب عنه باملوقف من الأزمة ال�سورية.
غ�ي�ر �أن ال �ت �ب��دل يف م ��وق ��ف ال �ع ��راق
وع��ودت��ه للعب دور م� ؤ�ث��ر وف��اع��ل� ،ستكون
ل��ه ت��داع�ي��ات مبا�شرة على واق��ع الأح��داث
يف املنطقة ،ملا للعراق من ثقل مهم ب�سبب
موقعه اجل�غ��رايف ،وامتالكه ث��روة نفطية
كبرية ،و�أهم هذه االنعكا�سات:
 -1تعزيز م��وازي��ن ال�ق��وى التي ت�صب
يف ��ص��ال��ح دول وق ��وى امل �ق��اوم��ة وامل�م��ان�ع��ة
لالحتالل ال�صهيوين وامل�شروع الأمريكي
الغربي اال�ستعماري يف املنطقة.
 -2ت�ع��زي��ز م��وق��ف ��س��وري��ة يف مواجهة
احل��رب الإره��اب �ي��ة ال�ت��ي ت�شن �ضدها مما
�سينعك�س م��زي��داً م��ن ال�ت�خ�ب��ط وال�ف���ش��ل
غربياً وخليجياً وتركياً.
 -3زي � ��ادة ح �� �ض��ور وت� � أ�ث�ي�ر ال���س�ي��ا��س��ة
الرو�سية يف املنطقة وعلى امل�سرح الدويل،
وا�ستطراداً تعزيز دورها يف معاجلة ملفات
املنطقة ال�ساخنة.
� -4إ� �ض �ع��اف ه �ي �ب��ة ون� �ف ��وذ ال ��والي ��ات
املتحدة يف املنطقة.

ح�سني عطوي

تنويع مصادر السالح
رسالة بأن العراق ليس
حكرًا ألميركا
اعترب خبري عراقي �أن زيارة رئي�س
ال��وزراء ن��وري املالكي �إىل مو�سكو تدل
ع �ل��ى ا� �س �ت �ق�لال �ي��ة ال� �ق ��رار ال���س�ي��ا��س��ي
وال �ع �� �س �ك��ري واالق �ت �� �ص��ادي ال �ع��راق��ي،
وع��دم اع�ت�م��اده على ال��والي��ات املتحدة
ال �ت ��ي ت�ت�ن���ص��ل م ��ن ت �ع �ه��دات �ه��ا ح �ي��ال
العراق ،خ�صو�صاً من ناحية الت�سليح،
م��و��ض�ح�اً �أن ت�ن��وي��ع م���ص��ادر الت�سليح
وم�صادر ال�ق��درات االقت�صادية يجعل
ب �غ��داد مب �ن ��أى ع��ن �أي حم��اول��ة اب�ت��زاز
�سيا�سي م�ستقبالً.
و�أ� �ض��اف أ���س�ت��اذ ال�ع�لاق��ات الدولية
�أ�سامة ال�سعيدي� :أن زيارة املالكي متثل
ر�سالة للعامل ب ��أن ال�ع��راق لي�س حكراً
ل�ل��والي��ات امل�ت�ح��دة ،و�أن ال �ع��راق يريد
�أن يفتح آ�ف��اق�اً مع ع��دة دول ،وي�ؤ�س�س
حل��ال��ة م�ت�م�ي��زة ،ف�ه��و يف م��رح�ل��ة ب�ن��اء،
وال ميكن �أن يعوّل على دولة بعينها يف
عملية البناء االقت�صادي والع�سكري
والأمني.
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دولي
االنتخابات الرئاسية األميركية

«إسرائيل» والنفط ..واألفيون ثالثهما
حتتدم املناف�سة االنتخابية يف الواليات
امل�ت�ح��دة الأم�يرك �ي��ة ب�ين م��ر��ش��ح احل��زب
ال��دمي �ق��راط��ي ال��رئ �ي ����س احل� ��ايل ب ��اراك
�أوباما ،واملر�شح اجلمهوري ميت رومني،
وحت�ت���ش��د ف�ي�ه��ا ك��ل الأ� �س �ل �ح��ة ،مب��ا فيها
حيوية املر�شح ور��ش��اق�ت��ه ،كما ت�سجَّ ل يف
هذه املعركة �أي هفوة �أو زلة ل�سان ملر�شح
ما ،ال�ستغاللها من قبل الطرف الآخر.
وو� � �س� ��ط «م� �ع� �م� �ع ��ات» ه � ��ذه امل �ع��رك��ة
ال�ت��ي مل ت�ع��د تف�صلنا عنها ��س��وى أ�ي��ام
م�ع��دودات ،حيث �ستجري يف �أول ثالثاء
م��ن �شهر ت�شرين ال�ث��اين امل�ق�ب��ل ،يبقى
ال�ه��م الأم�يرك��ي ال��داخ�ل��ي ه��و امل�سيطر،
ح�ي��ث ي���س�ع��ى ك��ل م��ر��ش��ح ل�ي�ق��دم نف�سه
على أ�ن��ه الأ�صلح ملعاجلة الأزم��ة املالية
واالق �ت �� �ص��ادي��ة وت��وف�ي�ر ف��ر���ص ال�ع�م��ل،
واحل��د من الفقر ،وال�ضمانات ال�صحية
واالجتماعية..
وب ��ال �ط �ب ��ع ،ف � � ��إن ذل � ��ك ال ي �ع �ن��ي �أن
ال�سيا�سة اخل��ارج�ي��ة �ستكون بعيدة عن
االه �ت �م��ام ،ل�ك��ن امل���ش��اك��ل ال��داخ�ل�ي��ة هي
أ�ك�ث��ر م ��ا ي �ه��م ا ألم�ي��رك� ��ي ،ال� ��ذي ي�ك��اد
ي� �ك ��ون ج ��اه�ل� ًا ل �ك��ل م ��ا ي� �ج ��ري خ ��ارج
الواليات املتحدة ،وبالتايل ف��إن التوجه
ن�ح��و ال��داخ��ل ُي�ع�ت�بر م���س� أ�ل��ة ح�ي��وي��ة يف
ال�ت�ح���ض�ير ل �ي��وم ال�ف���ص��ل االن �ت �خ��اب��ي،
خ�صو�صاً �أن ال�سيا�سة اخلارجية تتحكم
فيها ثوابت ال ميكن لأي مر�شح اخلروج

عنها؛ تتحكم فيها اح�ت�ك��ارات �صناعة
ال�سالح والنفط ،وما يتبعها من حروب
و� �ص��راع��ات ،ي �ك��ون ال��رئ�ي����س الأم�ي�رك��ي
ومالحقه من جمل�س ال�ن��واب وال�شيوخ
�أدوات فيها ،ولهذا يبقى الثابت الوحيد
يف ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية� ،سواء
ك��ان��ت دمي�ق��راط�ي��ة �أم جمهورية الكيان
ال�صهيوين الذي يت�سابق املر�شحان على
إ�ب��راز ت�أييدها وانحيازهما لهما ،وبقائه
ال� �ق ��وة ال �ع �� �س �ك��ري��ة الأوىل يف منطقة
ال���ش��رق الأو� �س��ط ،وال�ن�ف��ط ال��ذي يعترب
ال�شريان احل�ي��وي لهيمنة الر�أ�سمالية

ال �ع��امل �ي��ة وق �م �ت �ه��ا وا� �ش �ن �ط��ن ع �ل��ى دول
العامل ،وق��د يدخل ه��ذه امل��رة يف املعركة
الرئا�سية الأمريكية ،و�إن مل يظهر �أبداً
يف الإع�لام معركة الأفيون ،الذي تعترب
الواليات املتحدة املهيمنة الأ�سا�سية على
زراعته وخطوطه ،حيث ت�شري املعلومات
�إىل �أن �أرق � ��ام جت ��ارة ا ألف �ي ��ون ارت�ف�ع��ت
يف �أفغان�ستان م��ن �أرب�ع��ة مليارات دوالر
زمن �سيطرة طالبان قبل عام � ،2002إىل
ع�شرات الأ�ضعاف بعد الغزو الأمريكي،
لت�سجل يف منت�صف ال�ع��ام احل��ايل �أك�ثر
من مئة مليار دوالر.

الرئي�س باراك �أوباما

و�إذا كانت املناظرة التلفزيونية الأوىل
ب�ين �أوب��ام��ا وروم �ن��ي ق��د �سجلت ت�ق��دم�اً
للثاين ،وامل�ن��اظ��رة الثانية ب�ين نائبيهما
رجّ �ح��ت كفة الأول ،ف ��إن اجلميع �إنتظر
املناظرة الثالثة بني �أوباما ورومني ،لأنها
�ستكون الفا�صلة ،وفيها ا�ستعمل الرئي�س
املر�شح و�سائل جديدة فاج أ� بها خ�صمه،
حيث �أفادت اال�ستطالعات بتقدم �أوباما بـ
 ٪49مقابل  ٪36لرومني.
�إذاً ،يف الأي��ام القليلة الفا�صلة عن يوم
احل�سم الكبري� ،ست�ستعمل ك��ل الأ�سلحة
امل �ت��اح��ة ان�ت�خ��اب�ي�اً ،مب��ا ف�ي�ه��ا �أ� �ص��ول كل

املر�شح ميت رومني

االتحاد األوروبي ينال جائزة «نوبل»

تقديرًا إلنفاقاته العسكرية وانخراطه في الحروب األميركية
الأزمات االقت�صادية واملالية تع�صف يف دول االحتاد
الأوروب��ي ،وي�صل بع�ضها �إىل حد �إ�شهار �إفال�سه ،كما
ه��و ح��ال ال �ي��ون��ان ،وبع�ضها الآخ ��ر ي�ترن��ح حت��ت ثقل
الديون والأزم��ات ،كحال الربتغال و�إيطاليا ،وبع�ضها
الثالث قد تدفعه الأزمات املتفاقمة نحو التحلل ،كحال
�إ�سبانيا ،التي تتو�سع احلركات املطالبة باالنف�صال ،كما
هو حال كتالونيا و�إقليم البا�سك.
و��س��ط ك��ل ذل��ك ،يجد ه��ذا االحت ��اد نف�سه م�ضطراً
خل��و���ض م� �ع ��ارك � �س �ي��ده الأك �ب ��ر ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة
الأمريكية ،املنهكة بدورها ب�أزماتها املالية واالقت�صادية،
وبانتخاباتها الرئا�سية ،وبالتايل هو م�ضطر خلو�ض
احل��روب نيابة عن وا�شنطن يف ليبيا و�سورية ولبنان،
و�أمكنة �أخرى.
وب���س�ب��ب ه ��ذا ال ��واق ��ع امل� � ��زري ،جت ��د دول االحت ��اد
الأوروبي نف�سها م�ضطرة ملزيد من الإنفاق الع�سكري،
الذي جتاوزت ميزانيته هذا العام الـ 250مليار دوالر،
خ�صو�صاً �أن��ه� ،إك��رام �اً لل�سيد الأم�يرك��ي ،يجد نف�سه
منخرطاً يف املزيد من النزاعات الع�سكرية وامل�ؤامرات
اال�ستخباراتية.
و�سط هذا اخل�ضم امل�أ�ساوي لالحتاد الأوروبي ،كانت
املفاج�أة املذهلة يف نوعها ويف توقيتها؛ مبنحه جائزة
«نوبل» لل�سالم ،مبا يذكرنا مبنح هذه اجلائزة لأنور
ال�سادات عام  1979منا�صفة مع كبري �إرهابيي العامل

يف ذاك الزمن ،وهو مناحيم بيغن ،لقاء توقيع اتفاقية
ال��ذل واخليانة «كامب دايفيد» ،كما تذكّر مبنح هذه
اجلائزة للراحل يا�سر عرفات منا�صفة مع الإرهابي
ا�سحاق رابني ،بعد توقيعه �إتفاقية �أو�سلو ،وكل ذلك كان
مكاف�أة للتنازالت اخلطرية التي قدمها كل من ال�سادات
وعرفات للكيان ال�صهيوين ،وبالتايل ف�إن جائزة نوبل
لالحتاد الأوروبي هذا العام هي عبارة عن دفعة معنوية
لهذا االحت��اد املنغم�س يف احل��روب الأمريكية ،وال��ذي
ي�سعى جاهداً حلل �أزم��ات ديونه املتفاقمة التي يرزح
حتتها ،دون �أن تنفع لعالجها كل اخلطط التي وُ�ضعت،
مب��ا فيها ا�ستالب الأم ��وال اخلليجية التي ت��وظَّ ��ف يف
عوا�صم �أوروبا ب�أ�شكال خمتلفة ،تبد أ� من �شراء املالهي
ومت��ر على الفنادق ،وال تنتهي ب�شراء أ�ن��دي��ة ريا�ضية
تدفع املاليني على العبيها.
و��س��ط ه��ذا اخل�ضم م��ن الأزم� ��ات ،ال ت���س��اوي قيمة
اجلائزة �شيئاً� ،إذ قيمة اجلائزة تبلغ مليون و� 200ألف
دوالر �أم��ام ع�شرات و مئات املليارات من ال��دوالرات �أو
اليورو املرتاكمة ديوناً على دول االحتاد ،وفوز االحتاد
بجائزة «نوبل» �شكل مفاج�أة ب�أي حال ،نظراً �إىل امل�شاكل
احلالية التي تعاين منها منطقة اليورو.
كما �أن ال�ن�روج (م��وط��ن اجل��ائ��زة) لي�ست ع�ضواً يف
االحت� ��اد ،ب��ل ي�ع��ار���ض ال�ك�ث�ير م��ن ال�نروج �ي�ين ب�شدة
االحت��اد الأوروب ��ي ،ويعتربونه م�صدر تهديد ل�سيادة

الدول ،وقد قال هيمينغ اوالو�سن؛ وهو زعيم املنظمة
الرنوجية املناه�ضة لع�ضوية االحتاد الأوروب��ي ،لهيئة
الإذاعة الرنويجية�« :أجد هذا غريباً» ،و�صوّتت الرنوج
التي متنح جائزة ال�سالم مرتني بـ«رف�ض» االن�ضمام
�إىل االحت��اد عامي  1972و ،1994كما ازده��رت البالد
خارج �إطار االحتاد ،بف�ضل مواردها الهائلة من النفط
والغاز.
وك��ان الف�ت�اً امل��وق��ف الر�سمي ال�نروج��ي ع�بر رئي�س
ال��وزراء ين�س �شتولتنربغ ،ال��ذي يقود حتالفاً ي�سارياً
منق�سماً حول امل�س�ألة الأوروبية� ،إذ اعترب �أنه «ميكننا
تهنئة االحت ��اد على ج��ائ��زة ال���س�لام ه��ذه ،واالع�ت�راف
ب��دوره ك�صانع �سالم ،ومتييز ذل��ك عن م�س�ألة عالقة
الرنوج باالحتاد الأوروب��ي» ،م�ؤكداً �أن ان�ضمام الرنوج
�إىل االحتاد «لي�س مطروحاً يف الوقت احلايل».
االحت��اد الأوروب��ي لن تنفعه ه��ذه اجلائزة املعنوية،
فما ي�ت�ه��دده �أك�ب�ر بكثري ،واحل �ل��ول امل�ط��روح��ة لي�ست
�سوى م�سكنات ،بانتظار نتائج االنتخابات الأمريكية
ب�ع��د �أي � ��ام ،يف وق ��ت ب� ��د�أت ال �ق��وى امل�ن��اه���ض��ة للعوملة
ولليربالية املتوح�شة تتوحد وحت�شد قواها من �أجل
الدفاع عن م�صاحلها الوطنية ،وم�صالح �شعوبها التي
تدا�س حتت �أقدام الليرباليني املتوح�شني املتعوملني.
حمرر ال�ش�ؤون الدولية

مر�شح ،وبهذا لي�س لدى �أوباما ذي الأ�صل
الإفريقي ،وحتديداً الكيني ،و�أ�صول �أبيه
الإ�سالمية ،ما يخفيه ،فهذا كله ا�ستُعمل
يف م�ع��رك��ة  ،2008ل�ك��ن �سكيون االن�ت�م��اء
الديني مليت رومني حا�ضراً ،خ�صو�صاً �أنه
ينتمي �إىل طائفة خارجة عن امل�سيحية،
وهي «املورمونية» التي قامت على خياالت
«جوزيف �سميث» التي �أ�س�سها عام 1830م
يف الواليات املتحدة ،فزعم �أنه ُد َّل من ِقبَل
م�لاك ي��دع��ى «م� ��وروين» على أ�ل ��واح من
ذه��ب ف��وق تل قريب من مدينة «باملريا»
يف والية نيويورك .كانت تلك الألواح التي
�سطرت منذ �ألف عام ،كما يزعم املورمون،
حت �ك��ي أ�خ � �ب ��ار ق� ��وم ا� �س �ت��وط �ن��وا ال �ق ��ارة
الأمريكية يف الأزمنة الغابرة ،وتُرجمت
هذه الألواح و�أ�صبحت تُعرَف با�سم «كتاب
مورمون» ،وهي اليوم جزء مهم من كتب
املورمونية «املقد�سة».
تختلف املورمونية يف بع�ض عقائدها
الرئي�سية ع��ن امل�سيحية؛ فهي ال تعترب
ا ألق��ان �ي��م ال�ث�لاث��ة ال�ت��ي ت ��ؤ ِّل��ف التثليث
(الآب ،واالبن ،وروح القد�س) �إلهاً واحداً،
بل تعدُّها ثالثة �آلهة م�ستقلة عن بع�ضها
بع�ضاً ،كما �أنها تبيح تعدُّد الزوجات ،وهو
ما ال يقول به امل�سيحيون.
و�إذا علمنا �أن املر�شح اجلمهوري ميت
روم�ن��ي لي�س جم��رد تابع لهذه العقيدة،
بل هو �أحد دعاتها ،تبينَّ االرتباط املطَّ رد
ب�ين ��س��ا��س��ة ال �غ��رب واجل �م��اع��ات ال�سرية
الباطنية ،كاملا�سونية ونحوها.
ال��وث��ائ��ق الر�سمية جلماعة امل��ورم��ون
ت� �ق ��ول �إن ج ��وزي ��ف � �س �م �ي��ث؛ م � ؤ�� �س ����س
اجلماعة ،مُنح درجة «�أ�ستاذ ما�سوين» يف
ال�ساد�س ع�شر من �آذار عام 1842م ،كما �أن
أ�خ��اه «ح�يرام �سميث» تلقى ثالث درجات
ما�سونية يف حمفل جبل موريا رقم 112
يف «ب��امل�يرا» ب��والي��ة ن�ي��وي��ورك ،يف الوقت
ال��ذي ك��ان جوزيف �سميث يتلقَّى الوحي
على حد زعمه.
�إن طقو�س الهيكل امل��ورم��وين تتطابق
م��ع ط�ق��و���س ال�ه�ي�ك��ل امل��ا� �س��وين ،ح�ت��ى يف
رم��وزه��ا وط ��رق امل���ص��اف�ح��ة ،وال���س�ب��ب يف
ذل� ��ك ه ��و �أن ج ��وزي ��ف � �س �م �ي��ث؛ م � َّدع��ي
«ال�ن�ب��وة» ،ك��ان ي�سعى �إىل ن�شر املا�سونية
يف حُ � َّل��ة ج��دي��دة ،فق�صة وج��وده ل�ل�أل��واح
الذهبية جند �سلفها يف «�أ�سطورة �أخنوخ»
املا�سونية التي تقول� :إن « أ�خ�ن��وخ» هُدي
�إىل أ�ل ��واح م��ن ال��ذه��ب وال�ن�ح��ا���س حتكي
ق�ص�صاً قدمية على �إحدى الروابي .وهذه
الأ��س�ط��ورة ت��د َّر���س للمر�شحني للدرجات
 13و 14و 21م ��ن م��ا� �س��ون �ي��ة ال�ط�ق����س
الإيكو�سي (اال�سكتلندي).
فمن �سيكون رئي�ساً للواليات املتحدة؟
�إن ��ه � �ص��راع داخ �ل��ي ب�ين أ�ت �ب��اع امل��ا��س��ون�ي��ة،
وفيه تدخل م�صالح ال�شركات االحتكارية
ال�ع��اب��رة ل�ل�ق��ارات ،و« إ���س��رائ�ي��ل» و�شرايني
النفط ..وال�سيطرة على زراعة وخطوط
الأفيون.
�أحمد الطب�ش
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التعليق على امل�صطلح
امل�صطلح ال�صحيح
امل�شرق الإ�سالمي« ،ال�شرق الأو�سط» جاء كمقدّمة �ضروريّة للتعاي�ش مع اليهود ،ولإف�ساح مكان للكِيان اليهوديّ يف املنطقة العربيّة الإ�سالميّة ،وذلك للإقرار �أن يكون
العامل العربيّ  ،املنطقة اليهود ع�ضواً يف ج�سم الدول العربيّة والأمّة الإ�سالميّة ،ما يعطي اليهود �صفات اجلوار ،ووحدة امل�صري ،وامل�شاركة يف القرار ،ولتكييف املواطن
العربيّة الإ�سالميّة .العربيّ على تق ّبـل «الكيان املعتدي» ،وال�صواب �أن نطلق على هذه املنطقة :امل�شرق الإ�سالميّ � ،أو العامل العربي� ،أو املنطقة العربيّة الإ�سالميّة.
«دولة �إ�سرائيل» هي «الكِيان اليهوديّ » الغا�صب ،ف�إذا اعتمدنا م�صطلحهم يكون هذا اعرتاف بدولتهم و�سيادتهم على �أر�ض فل�سطني ،وحقهم
يف الوجود على تلك الأر�ض املغت�صبة ،ويف ذلك تطبيع للمواطن العربيّ على تقبل الكِيان املعتدي ،لي�صبح جزءاً يف منظومة املنطقة العربيّة
الكِيان اليهوديّ
والإ�سالميّة ،واعتبارها دولة لها �سيادتها ،وقانونها ،واحرتامها ،لتعويد العقل العربيّ والإ�سالميّ على قبول طم�س ا�سم فل�سطني وحمو
ر�سمها من خريطة العامل.
املغت�صب لأر�ض فل�سطني ،ولإجراء عمليّة تغيري يف النف�سيّة العربيّة
التطبيع كم�صطلح وا�سرتاتيجيّة برز لتذويب العداء مع اليهود وكِيانهم ِ
والإ�سالميّة وتعديلها لتتعاي�ش ،وتتق ّبـل الكِـيان اليهوديّ كجزء طبيعيّ من املنطقة مع حفاظ اليهود ال�صهاينة مب�شروعهم العدواينّ ،والت�سليم
اال�ست�سالم
به كحقيقة قائمة واال�ست�سالم لإرادته وخمططاته ،ولهذا �أ�صبحت م�صطلحات ال�سالم والتعاي�ش مع اليهود م�صطلحات تتكرّر على م�سامعنا
وي�شدو بها الإعالم �صباحاً وم�ساءً.
ي�صف اليهود احلقوق الفل�سطينيّة ب�أنـ ّها مطالب ،وهم يريدون بهذا تهوين حقوق الفل�سطينيّني ،ف�أ�صبحت بذلك ق�ضيّة امل�ستوطنات حقـاً
احلقوق الفل�سطينيّة يهودياً ،و�أ�صبحت عودة الفل�سطينيني �إىل �أر�ضهم ووطنهم مطلباً فل�سطينياً ،و�أ�صبحت القد�س كعا�صمة �أبدية حقاً يهودياً ،وحقنا يف القد�س
مطلب فيه نظر ،وبعد �أن كانت عودة الالجئني الفل�سطينيني �إىل �أر�ضهم حقاً ال تنازل عنه� ،أ�صبحت مطلباً ميكن ا�ستبداله بالتعوي�ض.
ا�ستخدم اليهود ال�صهاينة �أ�سطورة «�أر���ض امليعاد» لت�أجيج احلما�سة الدينيّة لدي اليهود لالنتقال �إىل فل�سطني ،انطالقاً من االدع��اءات
التوراتيّة التي حرفتها �أيديهم ،والتي ترى أ� ّن �أر���ض فل�سطني ملك لليهود وحدهم ،وهدف اليهود من �إط�لاق هذا امل�سمّى «�أر���ض امليعاد»،
�أر�ض فل�سطني
لتحا�شي ا�ستخدام م�صطلح �أر�ض فل�سطني الذي ين�سف ادّعاءاتهم من �أ�سا�سها مبا يحمله من دالالت على الوجود الإ�سالميّ يف فل�سطني،
ولإقناع العامل ب�شرعيّة وجودهم يف فل�سطني.
وهو احلائط الذي يقع يف اجلزء اجلنوبيّ الغربيّ من جدار امل�سجد الأق�صى املبارك ،ويُطْ ِل ُق عليه اليهود «حائط املبكى» فقد زعموا �أنـ ّه اجلزء
املتبقـ ّي من الهيكل املزعوم ،وت�أخذ طقو�سهم و�صلواتهم عنده طابع العويل والنواح على الأجماد املزعومة ،وكان جتمع اليهود حتـ ّى عام 1519م
حائط الرباق
قريباً من ال�سور ال�شرقيّ للم�سجد الأق�صى قرب بوابة الرحمة ،ث ّم حتوّلوا �إىل ال�سور الغربيّ  ،والثابت �شرعاً وقانوناً ب�أ ّن «حائط الرباق» جزء
ال يتجز�أ من امل�سجد الأق�صى املبارك.
ي�صف الإعالم اليهوديّ مقاومة االحتالل داخل فل�سطني بالإرهاب والعنف لنـزع �صفة ال�شرعيّة عن تلك املقاومة ونبذها ،وتهييج الإعالم
اجلهاد ومقاومـة العامليّ على ك ّل من يُقاوم الكِيان اليهوديّ املغت�صب لأر�ض فل�سطني ،بهدف �إعطاء اليهود املربّر ،والذريعة ال�ستمرار مكائدهم ،وجرائمهم،
واعتداءاتهم على امل�سلمني يف فل�سطني ،و�إق�صاء امل�صطلحات وامل�سمّيات اجلهادية ،لتنحية الإ�سالم يف ال�صراع على فل�سطني ،وتغييب �شعرية
االحتالل
اجلهاد من واقع الأمّة امل�سلمة ،و�إخماد ك ّل �صوت ينادي با�سم اجلهاد حتـ ّى ال ترتفع راية جهادية.
ي�صف اليهود �أيّ مقاومة لكِيانهم الغا�صب ب�أو�صاف تد ّل على �شنيع الفعل والهدف ،ومن تلك امل�سمّيات �إطالق م�صطلح عمليّات انتحاريّة،
العمليّات اجلهـاديّة وعلى منفـ ّذيها «انتحاريّني» ملا يحمله االنتحار من معنى قتل النف�س ب�سبب م�شاكل نف�سيّة� ،أو ماليّة� ،أو �ضجر وي�أ�س املنتحر من احلياة ،وكذلك
ين الغا�صب.
ينعتونها بالعمليّات اجلبانة ،وو�صف منفـ ّذها باجلنب ،وذلك لإبعاد دوافع اجلهاد والنكاية بالعد ّو اليهوديّ ال�صهيو ّ
لطم�س جرمية احتالل واغت�صاب �أر�ض فل�سطني ،وطيّ م�صطلحات احلرب وما ينتج عنها من �أ�سر وقتل ،فقد �أجاد اليهود يف �إبعاد و�صف
«احلرب» للمعركة القائمة بني الفل�سطينيّني واليهود ،ف�أطلقوا لفظ املعتقلني على الفل�سطينيّني القابعني يف �سجون االحتالل ،لأخذ احل ّق
�أ�سـري فل�سطينيّ
يف معاملتهم كمجرمني خارجني على القانون وعدم معاملتهم ك�أ�سرى حرب قائمة ،و�إبعاد ل�صفة االغت�صاب واالحتالل لأر���ض فل�سطني،
واعرتاف بكِيانهم و�سيادتهم على �أر�ض فل�سطني ،و�إعطا�ؤهم مربر الدفاع وتوجيه ال�سالح حلماية ما اغت�صبوه من �أر�ض وممتلكات.
امل�سجد الأق�صى

يزعم اليهود �أ ّن امل�سلمني بنوا امل�سجد الأق�صى مكان املعبد الذي يعتقدون �أ ّن النبيّ �سليمان عليه ال�سالم قد بناه ،ولهذا يُطْ لِقون على البقعة
املقام عليها امل�سجد الأق�صى «هيكل �سليمان» ،وذلك للتهيئة والعمل لهدم امل�سجد الأق�صى ،وبناء هيكلهم املزعوم على �أنقا�ضه ،فعلى الرغم
من التناق�ض ال�شديد عند اليهود وعدم اتفاقهم حول �شكل الهيكل وموقعه� ،إال �أنـ ّهم متـ ّفقون جميعاً على هدم امل�سجد الأق�صى وبناء الهيكل
املزعوم ،والثابت يف م�صادرنا الإ�سالميّة �أ ّن ما قام به �سليمان عليه ال�سالم يف بيت املقد�س ،لي�س بناء لهيكل ،و�إنـ ّما هو جتديد للم�سجد الأق�صى.

هل يتخيل �أحد يف هذه الدنيا �أن يجري البحث جدياً
عن بديل من املاء لري املزروعات؟ هذا ما تفيدنا به �آخر
امل �ح��اوالت حل��ل م��ا ت�سمى «ق�ضية �شح امل�ي��اه والت�صحّ ر
وتراجع نوعية الرتبة» ،فقد جرب «اخل�براء» حتى الآن
ا��س�ت�خ��دام الأم �ط��ار ال���ص�ن��اع�ي��ة ،وت�ك��ري��ر م�ي��اه ال�صرف
ال�صحي ،وا�ستخدام الأ�سمدة الكيماوية لزيادة املحا�صيل
الزراعية وريّها ،واليوم ،ت�ستخدم �شركة اغري�سيل تقنية
ا�ستخدام مادة لزجة ت�سمى �شريط اجلل ،التي قد «حتقق
حت ّو ًال ثورياً يف امل�سار الزراعي يف العامل».
وخال�صة التقنية اجلديدة� ،أنها تقل�ص احلاجة للماء
بن�سبة ال تقل عن  ،٪90وب��زي��ادة املح�صول بن�سبة ،٪50
كما تخفّ�ض ا�ستخدام ال�سماد بن�سبة  ،٪80ويقول م�ؤ�س�س
ال�شركة يلمان خ��ان� ،إن م��ادة اجل��ل حت�ت��وي على �آالف
امل�سامات الدقيقة ،التي ت�سمح للمياه بالدخول يف جذور

النباتات ببطء ،في�سهل بالتايل امت�صا�ص املواد الغذائية
على مهل..
يطول ال�ك�لام على خ�صائ�ص ه��ذه التقنية اخلبيثة،
ول�ك�ن��ي �أك �ت �ف��ي ب �ه��ذا ال �ق��در ،خ���ش�ي��ة �أن �أغ� ��رق يف ��ش��رح
التفا�صيل ،ف��أب��دو كمن ي��و ّد ترويجها ك� إ�ح��دى «ف�ضائل
الع�صر احل��دي��ث» ،ال��ذي ال ي�ع��رف معنى الف�ضيلة ،وال
يكرتث لكرامة الإن�سان وال لأمنه و�أمانه.
فهذه قارة �أفريقيا تغرق باملياه وتت�صف تربتها ب�أعلى
درج ��ات اجل� ��ودة ،ول�ك��ن ال���ش��رك��ات ا إلح �ت �ك��اري��ة ال�ك�برى
�سرقت ينابيعها ،وقطعت غاباتها ،وجففت بحرياتها،
ال لتحقيق الأرب��اح اخليالية فح�سب ،بل لتجويع القارة
وجعلها ب��ؤرة لإنت�شار ا ألم��را���ض ،وتف�شي الفقر والعوز،
وكما احتكرت ال�شركات العمالقة حقوق �إن�ت��اج ال�ب��ذار،
وتالعبت برتكيبتها اجلينية ،هاهي اليوم تقدم بدائل

خبيثة لأه��م عن�صر م��ن عنا�صر احل�ي��اة يف ه��ذا الكون
الف�سيح ،ك��ي ت�سهل عليها دون غ�يره��ا عملية حيازته
واحتكاره ،وبالتايل منعه عن بقية اخللق.
و أ�ت �� �س��اءل ب��ا��س�ت�غ��راب ،ه��ل ي���ص��ل الأم� ��ر ل ��دى بع�ض
اجلهات �إىل درج��ة قتل ماليني النا�س باجلوع واملر�ض،
مل �ج��رد حت�ق�ي��ق �أرب� ��اح م��ال�ي��ة ب��ائ��دة؟ �أع �ت�رف ب� ��أين غري
مقتنع البتة بهذه املقولة ،لأن��ه ال يغتال النا�س (غاية
الإ�ستغالل) من يفرت�ض بهم �أن يدعموا �أ�سواق ت�صريف
املنتجات وترويجها لدى امل�ستهلكني ،وال�سيد العاقل ال
يجد م�صلحة يف �إبادة عبيده ،حتى و�إن كان مبقدوره فعل
ذلك بعرف نظام العبودية.
اطّ �ل�ع��ت م ��ؤخ��راً ع�ل��ى ج ��دال دار ب�ين ع��امل يعرت�ض
على وج��ود امل��واد الكيماوية يف امل��واد الغذائية ،ويقول �إن
من �أحد �أهم م�ؤثراتها ال�سلبية قطع الن�سل �أو الوالدات

ل � �ق� ��د درج� � � � ��ت الأمّ � � � � ��ة
العربيّة يف القرن احلادي
والع�شرين ،على ا�ستخدام
م�صطلحات يف القامو�س
ال �� �س �ي��ا� �س��يّ ل �ل �� �ص��راع م��ع
ال � � � �ع � � ��د ّو ال � �� � �ص � �ه � �ي� ��وينّ،
ه ��ي يف �أح �� �س��ن الأح� � ��وال
م�صطلحات ت�خ��دم الفكر
ال���ص�ه�ي��وينّ ،ع�ل��ى ح�ساب
ال ��وع ��ي ال� �ق ��وم ��يّ ل ل��أمّ ��ة
ال�ع��رب� ّي��ة ج�م�ع��اء ،ه ��ذا �إن
مل نقل �إننا ن�ستعمل هذه
امل �� �ص �ط �ل �ح ��ات يف ل �غ �ت �ن��ا
ون��ردّده��ا كالببغاوات دون
تفكري ،فنحن بذلك نكون
مقلدين ب�شكل �أعمى لكل
ما يريده منا عدو الأمة.
من ه��ذه امل�صطلحات ما
�أوردت��ه ،والتي اخ�ترت منها
الأك�ث�ر ��ش�ي��وع�اً وا��س�ت�ع�م��ا ًال
وت� � � � ��أث � �ي� ��راً ع � �ل� ��ى ال� ��وع� ��ي
اجلماعيّ للأمّة.
ال � � � �ش � � ��ك أ� ّن ت� �ل ��ك
امل �� �ص �ط �ل �ح��ات ال� �ي� �ه ��ود ّي ��ة
امل���س�م��وم��ة وامل �ت �ج �دّدة التي
�أوردناها على �سبيل املثال ال
احل�صر ،دخلت ك ّل بيت ،ويف
�آذان ك� ّل �سامع عرب و�سائل
الإع �ل��ام امل �ت �ع �دّدة ال�ع��رب� ّي��ة
م �ن �ه��ا خ� ��� �ص ��و�� �ص� �اً ،ل��ذل��ك
اع�ت��دن��ا ��س�م��اع�ه��ا ،ون�ك�رّره��ا
ب�ب�غ��ائ�ي�اً م��ن دون التفكري
ف�ي�ه��ا ،ولكننا م��ع الإ� �ص��رار
على العودة �إىل امل�صطلحات
ال�صحيحة ،والتحذير من
املقا�صد ال�ي�ه��ود ّي��ة �سنعتاد
ع �ل��ى ا� �س �ت �خ��دام امل���س� ّم�ي��ات
وامل���ص�ط�ل�ح��ات ال�صحيحة
ال � �ت� ��ي ت � �ل � �ت ��زم ب ��ال� �ث ��واب ��ت
الإ� � �س�ل��ام � �ي� ��ة وال� �ع ��رب� �ي ��ة
الأ�صيلة.

حممد �أمني ال�ضناوي

امل�شوهة ج�سدياً وعقلياً ،وبني عامل �آخر يدافع عن �إدخال
امل��واد الكيماوية يف امل� آ�ك��ل ،وحجته �أن التكاثر ال�سكاين
يفاقم م�شكلة الغذاء ،فيطالب النا�س ب��أن ي�شكروه على
ن�شاطه يف جمال البحث عن م��واد جديدة وا�ستخدامها
لت�سميم النا�س واحلد من التنا�سل.
قد يخدع هذا الكالم بع�ض املعجبني بالثقافة الغربية
والع�صر احلديث ،ولكنهم يتغافلون عن حقيقة �أن هذه
احل�ضارة قد �شاخت منذ زمن ،وق ّل فيها عن�صر ال�شباب
وت�ضاعفت ن�سبة امل�سنني ،وم��ع تكاثر عديد املثليني ،ال
أ�م��ل يف هذه املجتمعات ب��أن تعيد �إنتاج نف�سها �أو جتديد
�شبابها ،لأن منهم من �آمنوا بتحديد الن�سل ب�سبب غالء
املعي�شة� ،أو لأ�سباب «ح�ضارية وثقافية» �سخيفة ،ومنهم
من اخ�ت��اروا طوعاً ،وبكل حما�سة و إ���ص��رار� ،أال يتنا�سلو،
والنتيجة �أنهم جميعاً ي�سريون حثيثاً نحو الزوال.
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بيروتيات
الرياضية البيروتية ..رجولة وشهامة وفروسية []2/1

السيف والترس ..رياضة اإلقدام والشجاعة

ال��رج��ول��ة وال���ش�ه��ام��ة وال�ف��رو��س�ي��ة ه��ي التي
طبعت البريوتيني منذ �أيام زمان ،ولهذا تعددت
أ�� �ش �ك��ال ال��ري��ا��ض��ة ال �ت��ي ك��ان مي��ار��س�ه��ا ال�شباب
يف ب�ي�روت ،ف�ك��ان م��ن الأل �ع��اب امل�ع��روف��ة ال�سيف
والرت�س ورمي الرمح و�ألعاب القوى وامل�صارعة
واملالكمة..
ال�سيف ك��ان يف الأزم �ن��ة ال�غ��اب��رة م��ن أ�ع�ظ��م
�آالت احل ��رب؛ اق�ت�رن ب��ال�ف��رو��س�ي��ة ال�ت��ي حت��وي
من معاين الإق��دام وال�شجاعة والقوة ،ما يجعل
ل�ه��ا م�ي��زة خ��ا��ص��ة ع�ن��د الإن �� �س��ان ،ق�ي��ل �إن عماد
ال�ف��رو��س�ي��ة �أرب �ع��ة أ�� �ش �ي��اء :رك ��وب اخل�ي��ل وال�ك��ر
والفر ،الرمي بالقو�س ،الطعن بالرمح ،وال�ضرب
بال�سيف ،وك��ان لتعلم ال�ضرب بال�سيف قواعد
ومراحل نظمت منذ �أيام املماليك.
ك� ��ان ال � �ت� ��درّب يف ب �ي��روت ي� �ب ��د أ� مب ��ا ���سُ � ّم��ي
بال�شماالت (من ال�شمال) التي كانت ت�أخذ �شكل
ك��رة م�ؤلفة م��ن قطعة م�ستديرة م��ن اخل�شب،
ثبتت يف جهة منها قطعة ب�ق��در ال�ك��ف ،مي�سك
بها الالعب بي�ساره �أي �شماله (من هنا ت�سميتها
�شماالت) وح�شيت من جهتها الثاين بالقما�ش،
وغ �ط �ي��ت ب��اجل �ل��د ،ي�ت�ع�ل��م ب �ه��ا ال�ل�اع ��ب ات �ق��اء
ال�ضربات.
لكن رغم جودة ال�سيف ،يبقى ال�سر يف الزند،
كما نظّ م مفتي بريوت ال�شيخ عبد اللطيف فتح
اهلل �سنة 1802م:
رمي الرمح ..واجلريد
ماذا يخط يراع ذاب مرب�أه
وكيف يقطع �سيف كل يف اللمم �أن هذه اللعبة كانت تقدم يف املنا�سبات اخلا�صة:
كان الالعبون ي�أخذون جريدهم �إىل ناحية
فقلت :قاتل هذا البيت ذوعته
ك��الأع��را���س واخل �ت��ان وا��س�ت�ق�ب��ال احل�ج�ي��ج ،ويف ب �ئ��ر ح �� �س��ن ح �ي��ث ك� ��ان امل ��رم ��ح (م� ��ن ال ��رم ��ح)
وال�سر يف الزند ال يف ال�سيف والقلم املنا�سبات العامة :كاالحتفال بتد�شني ال�سبيل فيتبارون هناك ،وك��ان اجلريد والق�صب يجلب
لعبة ال�سيف وال�تر���س ،و�سُ ميت �أي���ض�اً لعبة
احلكم ،قدمية يف ب�يروت ،خُ �ص�صت لها ف�سحة
يف حرج ب�يروت كمرمح لالعبني برمي اجلريد
واملتبارزين بال�سيف والرت�س واملت�سابقني على
اخليول ،كما كانت تقام حفالتها يف �ساحة الربج.
ي�ستدل على قدم اللعبة يف بريوت مما حدث
يف جمل�س ح�ضره مفتيها وقا�ضيها ال�شيخ �أحمد
الغر �سنة  ،1839وكان هناك اثنان يلعبان بال�سيف
والرت�س ،ف�أ�صاب �سيف �أحدهما قناديل الرثيات
وتبدد زيتها ،فقال املفتي ل�صاحب البيت:
كانت عداتك كالرثيا �إذ بدوا
ف�أتاهم ال�سيف ال�صقيل تبددوا
كان لعب ال�سيف والرت�س يف الأماكن العامة
يحتاج �إىل ترخي�ص من املجل�س البلدي ،علماً

رجال حول الرسول

احلميدي ،واالحتفال ب�إعالن الد�ستور ،وجلو�س
ال�سلطان� ،أو اح�ت�ف��ا ًء ب�ق��دوم زائ��ر ك�ب�ير ،مثلما
ح�صل �سنة  1898ل��دى ا�ستقبال غليوم الثاين
ام�براط��ور �أملانيا ،فقد ق��دم له �أرب�ع��ة من �شبان
ب�ي�روت الأب �ط��ال يف اللعبة م���ش�ه��داً م�ن�ه��ا ،وه��م
حممد عبداهلل وحممد عبد الغني العيتاين (�أبو
عبد الغفار) وحممد ال�شدياق وحممد احلنون،
ل�ب����س ك��ل م�ن�ه��م ل�ب��ا��س�اً خ��ا� �ص �اً ،ك��ان ع �ب��ارة عن
رداء ق�صري �أكمامه مربوطة بع�ضها ببع�ض �إىل
ال ��وراء ،وحم�لاة بالق�صب ،ويف و�سط كل منهم
مق�صب �أي�ضاً.
زنار ّ
���سُ � ّر الإم�ب�راط��ور ك �ث�يراً ،وط�ل��ب بعد انتهاء
اللعب ر�ؤية ال�سيف ،وملا عاينه ووجده غري قاطع
قال لأبي عبد :ولكن هذا ال�سيف ال يجرح ،فقال
�أب��و عبد ل�ل�ترج�م��ان :ق��ل ل��ه �أن ه��ذا ال�سيف ال
يجرح ال�صديق ولكنه يجرح العدو ويقطعه.
من �أبطال لعبة ال�سيف والرت�س نذكر �سعيد
الغزاوي ،وكان �أ�شهر العب يف بريوت �سنة ،1878
و� �س �ع��د ال��دي��ن ل �ط��وف ال� ��ذي ك ��ان ي���ص�ع��د درج
العدلية ،ممتطياً �صهوة جواده ،وحممد الهربي
وغ�يره��م ،وك ��ان ي�ق��ال �أن م�ه��رة ال�لاع��ب تكمن
يف ق��درت��ه على �إ��ص��اب��ة خ�صمه وج��رح��ه يف ر أ����س
ل�سانه.

من حملة بريوت ،ويتوىل ال�صبيان مله يف املرمح
ومناولته للمتبارين.
ُي��ذك��ر �أن ال��رم��ح أ�ث �ق��ل م��ن اجل��ري��د و أ�ك�ث�ر
كلفة ،كونه يحتاج يف حت�ضريه �إىل جنّار ماهر،
ومن �أبطال بريوت يف رمي الرمح� :سيف الدين
ال
�صيداين ،و�سجّ ل  51مرتاً ،كما كان �أي�ضاً بط ً
يف رمي اجلريد ،و�سجّ ل  65مرتاً ،وقد أ�ُلغي لعب
اجلريد �سنة .1924
نادي النه�ضة وكرة القدم
كانت �أنظمة النوادي تفر�ض �أن يكون رئي�سها
و أ�م�ين �سرها و أ�م�ين �صندوقها من الفرن�سيني
امل�ق�ي�م�ين يف امل��دي �ن��ة ،الأم ��ر ال ��ذي ح��دا ببع�ض
ال�شباب �إىل ت�أ�سي�س ناد وطني يقابل نادي االحتاد
الريا�ضي الذي كانت حتت �سيطرة الفرن�سيني،
فا�ستح�صلوا �سنة  1926على رخ�صة با�سم نادي
النه�ضة ،كان من م�ؤ�س�سيه� :سيف الدين وعادل
�صيداين ،جورج كرم ،جاك �شهاب ،و�أدمون ربيز،
وان�ضم �إليهم فيما بعد عدد كبري من الطلبة.
يُذكر �أن �أول ك�أ�س قدم يف املباراة جرت �سنة
 1928بني عدة فرق :النه�ضة وال�سركل (رئي�سه
بيار اجلميل) والهومنتمن وفريق اجلامعة.
ن��ذك��ر م��ن الع �ب��ي ال�ن�ه���ض��ة :ب��رب�ير اخ ��وان،
انطوان �أبي نادر ،طانيو�س وفليب بخعازي ،لبيب
جمدالين� ،أحمد جمعة وغريهم.
عن «بريوتنا»

�أحمد

العباس بن عبد المطلب ..ساقي الحرمين

يف ع��ام ال��رم��ادة ،وحيث �أ��ص��اب العباد وال�ب�لاد قحط وب�ي��ل ،خ��رج �أم�ير
امل�ؤمنني عمر ر�ضي اهلل عنه وامل�سلمون معه �إىل الف�ضاء الرحب ي�صلون
�صالة اال�ست�سقاء ،وي�ضرعون �إىل اهلل الرحيم �أن ير�سل �إليهم الغيث واملطر..
ووقف عمر وقد �أم�سك ميني العبا�س بيمينه ،ورفعها �صوب ال�سماء وقال:
«اللهم �إنا كنا ن�سقى بنبيّك وهو بيننا ..اللهم و�إنا اليوم ن�ست�سقي بع ّم نبيّك
فا�سقنا» ..ومل يغادر امل�سلمون مكانهم حتى جاءهم الغيث ،وهطل املطر،
ف��أق�ب��ل الأ��ص�ح��اب على العبا�س يعانقونه ،وي�ق� ّب�ل��ون��ه ،وي�ت�برك��ون ب��ه وهم
يقولون« :هنيئاً لك� ..ساقي احلرمني».
�إنه العبا�س ع ّم ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم؛ كان الر�سول يجلّه
بقدر ما كان يحبه ،وكان ميتدحه ويطري �سجاياه قائالً« :هذه بقيّة �آبائي»..
�إنه العبا�س بن عبد املطلب؛ �أجود قري�ش كفاً و�أو�صلها.
مل ت�ك��ن ال�ق��راب��ة ال�ق��ري�ب��ة وح��ده��ا �آ� �ص��رة م��ا بينهما م��ن ودّ ،ب��ل كانت
كذلك زم��ال��ة ال�سنّ و��ص��داق��ة العمر ،و��ش��يء �آخ��ر ن�ضعه معايري النبي يف
املكان الأول دوماً ،ذلك هو خلق العبا�س و�سجاياه ،فقد كان العبا�س مفرط
اجلود ،ووا�ص ًال للرحم والأهل ،وفطناً �إىل ح ّد الدهاء ،وبفطنته هذه التي
تعززها مكانته الرفيعة يف قري�ش ،ا�ستطاع �أن يدر أ� عن الر�سول عليه ال�صالة
وال�سالم حني يجهر بدعوته الكثري من الأذى وال�سوء.
مل تكن قري�ش تخفي �شكوكها يف �إ�سالم العبا�س ر�ضي اهلل عنه ،لكنها
�أي�ضاً مل تكن جتد �سبي ًال ملحادّته ،حتى �إذا ج��اءت غ��زوة ب��در ،ر�أتها قري�ش
فر�صة تبلو بها �سريرة العبا�س وحقيقته ،لكن �سيدنا العبا�س �أذكى من �أن
يغفل عن اجتاهات ذلك املكر ال�سيئ الذي تن�سج به قري�ش م�ؤامراتها.

كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم يحب العبا�س عمه حباً كبرياً،
حتى �أنه مل ينم يوم انتهت غزوة بدر وق�ضى عمه ليله يف الأ�سر ،ومل يخف
عليه ال�سالم عاطفته هذه( ،حيث تقول بع�ض الروايات �إنه �أعلن �إ�سالمه
بعد ب��در) فحني �سئل عن �سبب �أرق��ه ،وقد ن�صره اهلل ن�صراً م ��ؤزراً �أج��اب:
«�سمعت �أن�ين العبا�س يف وث��اق��ه» ،و�سمع بع�ض امل�سلمني كلمات الر�سول،
ف�أ�سرع �إىل مكان الأ�سرى ،وح ّل وثاق العبا�س ،وعاد ف�أخرب الر�سول قائالً:
«يا ر�سول اهلل� ،إين �أرخيت من وثاق العبا�س �شيئاً» ،ولكن ملاذا وثاق العبا�س
وحده؟ هنالك قال الر�سول ل�صاحبه« :اذهب ،فافعل ذلك بالأ�سرى جميعاً».
أ�ج��ل ،فحب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم لعمه ال يعني �أن مييزه عن
النا�س الذين جتمعهم معه ظروف مماثلة ،وعندما تقرر �أخذ الفدية من
الأ�سرى ،قال الر�سول لعمه« :يا عبا�س ..اف ِد نف�سك ،وابن �أخيك عقيل بن
�أبي طالب ،ونوفل بن احلارث ،وحليفك عتبة بن عمرو و�أخا بني احلارث بن
فهر ،ف�إنك ذومال» ..و�أراد العبا�س �أن يغادر �أ�سره بفدية قائالً« :يا ر�سول
اهلل� ،إين كنت م�سلماً ،ولكن القوم ا�ستكرهوين» ..ولكن الر�سول �صلى اهلل
عليه و آ�ل��ه و�سلم �أ�ص ّر على الفدية ،ونزل القر�آن الكرمي يف هذه املنا�سبة
يقول} :يا �أيها النبي قل ملن يف �أيديكم من الأ�سرى �إن يعلم اهلل يف قلوبكم
خرياً ي�ؤتكم خرياً مما �أخذ منكم ويغفر لكم ،واهلل غفور رحيم{ ..وهكذا
فدى العبا�س نف�سه ومن معه ،وقفل راجعاً �إىل مكة املكرمة ،ومل تخدعه
قري�ش بعد ذل��ك ع��ن عقله وه��داه ،فبعد ح�ين جمع ماله وحمل متاعه،
و�أدرك الر�سول بخيرب ،لي�أخذ مكانه يف موكب الإ�سالم وقافلة امل�ؤمنني،
و�صار مو�ضع حب امل�سلمني و�إجاللهم العظيم ،ال �سيما وهم يرون تكرمي

الر�سول له وحبه �إياه وقوله عنه�« :إمنا العبا�س �صنو �أبي ،فمن �آذى العبا�س
فقد �آذاين».
انف�ض امل�سلمون عن النبي �صلى اهلل عليه و�آله
ويف غزوة أُ�ح��د ،وعندما ّ
و�سلم ،ور�أى عليه ال�صالة وال�سالم ما �أحدثه الهجوم املفاجئ اخلاطف على
امل�سلمني� ،صاح بهم�« :إىل �أين �أيها النا�س؟ هلموا إ�يلّ� ..أنا النبي ال كذب..
أ�ن��ا اب��ن عبد املطلب» ..مل يكن ح��ول النبي �ساعتئذ �سوى أ�ب��ي بكر ،وعمر،
وعلي بن �أبي طالب ،والعبا�س بن عبد املطلب ،وول��ده الف�ضل بن العبا�س،
وجعفر بن احل��ارث ،وربيعة بن احل��ارث ،و�أ�سامة بن زيد ،و أ�مي��ن بن عبيد،
وقلة �أخرى من الأ�صحاب ر�ضي اهلل عنهم �أجمعني .هناك ور�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم يف هذا املوقف ،كان العبا�س �إىل ج��واره ،بل كان بني قدميه
بخطام بغلته يتحدى املوت واخلطر ..ف�أمره النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
�أن ي�صرخ يف النا�س ،وكان العبا�س ج�سيماً جهوري ال�صوت ،فراح ينادي« :يا
مع�شر الأن�صار ..يا �أ�صحاب البيعة» ..فما كاد يقرع �أ�سماع املرتاعني من هول
املفاج�أة ،امل�شتتني يف جنبات ال��وادي ،حتى �أجابوا يف �صوت واح��د« :لبّيك..
لبّيك» ..وانقلبوا راجعني كالإع�صار ،ف��دارت املعركة من جديد� ..ضارية،
عاتية.
يف يوم اجلمعة لأرب��ع ع�شرة �سنة خلت من رجب �سنة اثنتني وثالثني،
�سمع �أهل العوايل يف املدينة منادياً ينادي« :رحم اهلل من �شهد العبا�س بن
عبد املطلب» ..ف�أدركوا �أن العبا�س قد مات ،وخرج النا�س لت�شييعه يف �أعداد
هائلة مل تعهد املدينة مثلها ،و�صلى عليه خليفة امل�سلمني يومئذ عثمان
ر�ضي اهلل عنه.
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اقتصاد

أزمة إسبانيا االقتصادية تضرب الرياضة
ي �ب��دو �أن أ�خ �ب ��ار الأزم � ��ة يف �إ��س�ب��ان�ي��ا
مر�شحة للقفز م��ن ال���ش��أن االق�ت���ص��ادي،
لتحتل مرتبة بارزة يف ال�ش�ؤون ال�سيا�سية،
�إذا ا�ستمرت وت�يرة امليول االنف�صالية يف
كاتالونيا يف الت�صاعد ،ج��راء ال�سيا�سات
االقت�صادية الفا�شلة وال��دي��ون املتفاقمة،
ال �ت��ي ي �ع �ت�برون �ه��ا م ��ن ��ص�ن��ع ال �� �س��ادة يف
احلكومة املركزية.
«م��ال �ن��ا وال�ت�ق���ش��ف ورف� ��ع ال���ض��رائ��ب
واالق �ت �ط��اع��ات م��ن امل��رت �ب��ات وامل �ع��ا� �ش��ات
وارت �ف��اع م�ع��دالت ال�ب�ط��ال��ة» ،ه�ك��ذا ينطق
ل �� �س��ان ح ��ال �أه � ��ايل ك��ات��ال��ون �ي��ا؛ الإق �ل �ي��م
الإ� �س �ب��اين امل�ت�م��رد ال ��ذي حت��ول��ت ع�ب��ارات
اح �ت �ج��اج � �س �ك��ان��ه ،م ��ن جم� ��رد � �ش �ع��ارات
اق �ت �� �ص��ادي��ة ت �ت��ردد يف امل� �ظ ��اه ��رات� ،إىل
التهديد ب ��إع�لان االن�ف���ص��ال ،مم��ا ي�شكل
ت�ه��دي��داً ل��وح��دة �إ�سبانيا ،و�إذا م��ا امتدت
العدوى لأقاليم �أخرى ــ وهو احتمال قائم
ب�شدة ــ ف��إن �إ�سبانيا قد تكون على �أب��واب
التق�سيم والبلقنة.
دي ��ون �إ��س�ب��ان�ي��ا ،وم��ن قبلها ال�ي��ون��ان،
وال�ع��دي��د م��ن ال��دول الأوروب �ي��ة ،مثلت يف
ر�أ���س االحت��اد الأوروب��ي ،ال��ذي ح��از جائزة
نوبل �أخرياً رغم كل همومه ،وما لبثت �أن
باتت تهديداً جعل �شبح التفكك يخيم على
�سماء منطقة اليورو ،لكن بينما تداعيات
الأزم��ة تدفع باجتاه ت�صدعات اجتماعية
واقت�صادية ح��ادة يف ال��دول التي �ضربها
ت�سونامي الديون ،ف�إن �إ�سبانيا تكاد تكون
الوحيدة املهددة باحتمال التق�سيم.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن منطقة اليورو
التي تواجه خماطر التفكك ،تتكون من
�سبع ع�شرة دول��ة ،وه��و ذات��ه ال��رق��م ال��ذي
م�ث��ل أ�ق��ال �ي��م �إ� �س �ب��ان �ي��ا ،و أ�� �ص �ب��ح بع�ضها
م�ي��ا ًال للخروج م��ن دائ��رة احلكم ال��ذات��ي،
وال�سري يف طريق اال�ستقالل ،الأمر الذي
يفتح �أبواب اجلحيم �أمام تنامي العدوى،
وامتدادها ال�سيما يف املناطق الغنية مثل
كاتالونيا العتقاد �أهلها �أنهم �سي�صبحون
�أح�سن حاالً.
علماً �أن �إقليم كاتالونيا ،يلوح ب�إعالن
ا�ستقالله عن الوطن الأم ،عقب االنتخابات
الإقليمية املرتقبة ،عرب �آليات ترتاوح بني
�إجراء ا�ستفتاء عام� ،أو �إعالن ال�ستقالل من
جانب ال�برمل��ان الكتالوين ،رداً على رف�ض
احلكومة املركزية برئا�سة ماريانو راخوي
منح الإقليم �سلطات مالية �أكرب.
امل�س�ألة كما يرى مراقبون تبدو �أقرب
�إىل ال �ب �ح��ث ع��ن ذري� �ع ��ة ،ب�ي�ن�م��ا ي�ترج��م
ال�ت��وج��ه يف حقيقته حم��اول��ة ال �ف��رار من
تداعيات الأزم��ة االقت�صادية امل�ستفحلة،
�إذ �إن معظم ��س�ك��ان ك��ات��ال��ون�ي��ا يعتقدون
�أن «ال �ت �ن��ازل» ع��ن ج��ان��ب م��ن �ضرائبهم
للمناطق الفقرية ،يحمل يف طياته نوعاً
من الإج�ح��اف ،و�أن��ه ال ذن��ب للكتالونيني
فيما يعانيه ف �ق��راء �إ��س�ب��ان�ي��ا ،ك�م��ا �أن ��ه ال
يعيبهم التفكري يف القفز م��ن ال�سفينة،
م��ا دام��ت تو�شك على ال�غ��رق يف بحر من
الديون.
حت ��ذر الأ�� �ص ��وات ال �ي��وم م��ن تفكيك
�إ�سبانيا ،رمبا يدعم تلك املخاوف �أن د�ستور

�إ�سبانيا يكفل حق احلكم الذاتي للقوميات
فلم جتنب الأزم��ة املالية التي ت�ضرب
واملناطق ،كما �أنه �إىل جانب الإ�سبانية كلغة �إ�سبانيا منذ عام  2008ريا�ضات املحرتفني
ر�سمية للدولة ،ف�إنه يعرتف بالكتالونية والهواة على حد �سواء� ،إذ دفعت الأخ�يرة
والأو�سكار «لغة البا�سك» لغتني ر�سميتني ،ال�ث�م��ن ب�تراج��ع ال��دع��م ال �ع��ام وان���س�ح��اب
الأم��ر ال��ذي قد ميثل على نحو ما �سنداً الرعاة الكرث ،رغ��م النتائج الرائعة التي
ل��دع��اة االن�ف���ص��ال � �س��واء يف ك��ات��ال��ون�ي��ا �أو حققها الريا�ضيون يف ال�سنوات املا�ضية.
البا�سك ،فهل تدفع �أزمة الديون الإ�سبانية
ويف ظ��ل ك��رة ال�ق��دم ،الريا�ضة الأوىل
لإعادة ر�سم خريطة �أوروبا وبع�ض دولها ،يف �إ�سبانيا التي تعتمد على حقوق النقل
�أم ه��ي م��رح�ل��ة م��ؤق�ت��ة ف�ق��ط وق��د يخبو ال�ت�ل�ف��زي��وين وع��ائ��دات ت��ذاك��ر امل �ب��اري��ات،
بعدها التهديد باالنف�صال؟ ال �أحد يعلم حيث يعترب بر�شلونة وري��ال م��دري��د من
ما يحمله امل�ستقبل ،لكن من الوا�ضح �أن الأ�شهر على الكرة الأر�ضية ،هناك العديد
الأزم ��ة االقت�صادية ب��ات��ت ت��ؤث��ر على كل من املناف�سات الأخ��رى التي ا�ضطرت �إىل
ال�ق�ط��اع��ات ،مب��ا فيها ال�ق�ط��اع الريا�ضي تقلي�ص مروحة ن�شاطاتها.
املحبب على قلوب الإ�سبان.
وا� �ض �ط ��رت ال �� �س �ل �ط��ات ال��ر� �س �م �ي��ة يف

املناطق والبلديات �إىل تخفي�ض وا�ضح يف
حجم م�ساعداتها للأندية ،حلاجتها �إىل
دعم ديون امل�ؤ�س�سات الطبية والتعليمية.
ويف دوري الدرجة الأوىل لكرة ال�سلة،
�ن��دي��ة 42
خ�ف���ض��ت امل �ي��زان �ي��ة ال �ع��ام��ة لل� أ
مليون ي��ورو يف �سنتني ،يف ك��رة اليد التي
�أحرز فريق �سيداتها برونزية �ألعاب لندن
الأوملبية � ،2012أجرب ناديان على الهبوط
�إىل درجة دنيا لأ�سباب اقت�صادية.
وم� ��ن ال ��وا� �ض ��ح �أن الأم � � ��ور ت �ت��داع��ى
على نحو كبري ،فقد وقعت البلد �ضحية
الأزم ��ة ،وجن��اح��ات�ه��ا الريا�ضية ال ت�شفع
لها ،رغم �أنها كثرية ويف ميادين خمتلفة
ك �ك��رة ال �ي��د ،وك ��رة ال���س�ل��ة وال �ه��وك��ي على
الع�شب وحتى الركبي يف الدرجة الأوىل،
وهو �إجناز مهم لرب�شلونة حتديداً.
م �� �ص ��در مت ��وي �ل ��ي �آخ � � ��ر ي� �ع ��اين م��ن
اجل �ف��اف :ال��رع��اة ال��ذي��ن خف�ضوا ب�شكل
وا� �ض��ح م�ي��زان�ي��ات�ه��م الإع�ل�ان �ي ��ة ،ه �ك��ذا،
ا�ضطر ادميار ليون الذي ميثل البالد يف
دوري �أبطال �أوروبا لكرة اليد �إىل تخفي�ض
فاتورته بن�سبة  30يف املئة بواقع ان�سحاب
�أبرز �شركتني لرعايته.
وال ت�شذ ك��رة ال���س�ل��ة ،ال��ري��ا��ض��ة التي
حتتل املركز الثاين من حيث ال�شعبية يف
البالد بعد كرة القدم ،عن القاعدة ،حيث
عا�ش دوري الدرجة الأوىل «�آ �سي بي» يف
ال�صيف املا�ضي معمعة غريبة احتكم فيها
�إىل القواعد املالية بد ًال من الفنية حل�سم
هوية الفرق امل�شاركة يف البطولة.
ويقول خو�سيه ماريا غاي دي لييبانا؛
�أ� �س �ت��اذ االق �ت �� �ص��اد يف ج��ام �ع��ة ب��ر��ش�ل��ون��ة
واملتخ�ص�ص يف ال��ري��ا��ض��ة« :انخفا�ضات
امل�ساعدات العامة م��ن ال�سلطات املحلية

والإقليمية ي�ؤثر على الريا�ضات ..ن�شاهد
امل��زي��د م��ن ع���ص��ر ال �ن �ف �ق��ات يف ري��ا� �ض��ات
اجل � ��ذور ،يف وق ��ت ك ��ان ه �ن��اك  40م��درب �اً
مل ��دار� ��س الأط� �ف ��ال ،مي�ك��ن ل�ل�ب�ل��دي��ة الآن
ت�أمني  20مدرباً فقط».
وت� ��اب� ��ع« :ه� � ��ذا ي �ع �ن��ي �أن ال��ري��ا� �ض��ة
الإ� �س �ب��ان �ي��ة ت �ف �ق��د ق��وت �ه��ا الآن ،أ�ع �ت �ق��د
�أن� � ��ه مي �ك��ن م�ل�اح �ظ��ة ذل � ��ك م ��ن خ�ل�ال
ال�ن�ت��ائ��ج يف الأل �ع ��اب الأومل �ب �ي��ة الأخ�ي��رة،
حيث االع�ت�م��اد فقط على بع�ض الأف ��راد
ع �ل��ى غ� ��رار الع ��ب ك ��رة امل �� �ض��رب راف��اي��ل
ن� � � ��ادال وال � � � � ��دراج ال�ب��رت� ��و ك� ��ون � �ت� ��ادور».
وع��و� �ض �اً ع��ن ذل ��ك ،ي �ب��دو �أن االحت� ��ادات
م �ت �� �ض��ررة أ�ي� ��� �ض� �اً م ��ن الأزم � � � ��ة ،ف �ن��ادي��ا
ا� �س �ت��ودي��ان �ت �ي ����س وب �ل ��د ال��ول �ي��د ب �ق �ي��ا يف
ال��درج��ة الأوىل على رغ��م هبوطهما فنياً
يف امل��و��س��م امل��ا� �ض��ي� ،إذ ا��س�ت�ف��ادا م��ن ع��دم
قدرة ال�صاعدين على ت�أمني املبالغ املالية
ال�ضرورية لل�صعود ،على العك�س ،ا�ضطر
اليكانتي ،ثامن املو�سم امل��ا��ض��ي� ،إىل بيع
مكانه �إىل اي�ب�يرو��س�ت��ار ك��ان��اري��ا���س ال��ذي
جنح يف ظل هذا «الرتتيب» بال�صعود.
و�� �ش ��اه ��دت ب �ع ����ض الأن� ��دي� ��ة � �ش��رك��ات
ال��رع��اي��ة ال��داع�م��ة لها تن�سحب بطريقة
مفاجئة و�ضعتها �أمام احتماالت م�أ�ساوية،
وك��ادت دورة البا�سك املعروفة للدراجات
الهوائية تختفي هذه ال�سنة ،لوال مكافحة
املنظمني املتطوعني لتعوي�ض توقف دعم
املنطقة م��ن خ�لال رع��اي��ة �أح��د امل�صارف
امل�ح�ل�ي��ة ،وي�ق��ول خ��امي��ي اوغ��ارت��ي منظم
ال�سباق« :على الأق��ل متت حمايتنا لأننا
جولة من بطولة العامل ،يف وقت ا�ضطرت
فيه م�سابقات خمتلفة يف �إ�سبانيا منها
«�سريكويتو مونتاني�س» ودورة «مايوركا»
�إىل االختفاء».
ال��و� �ض��ع ال ي �ب��دو � �ص �ع �ب �اً ف �ق��ط على
الأن��دي��ة ،بل واج��ه االحت��ادات �صرامة من
قبل وزارة الريا�ضة ،التي ذابت ميزانيتها
ل �ع��ام  2013بن�سبة  35يف امل �ئ��ة ،م�ق��ارن��ة
م��ع ال �ع��ام احل ��ايل ،وب�ح���س��ب �أرق� ��ام وزي��ر
الدولة ل�ش�ؤون الريا�ضة ميغيل كاردينال،
�ستنخف�ض امل�ساعدة ال��وزاري��ة لعام 2013
بن�سبة  34يف املئة مقارنة مع احلايل «من
� 48إىل  31مليون يورو».
و�أو� �ض��ح ك��اردي �ن��ال �أن «�أي احت ��اد لن
يعفى من التخفي�ض» ،والالفت �أن �إ�سبانيا
ت�ستعد ال�ست�ضافة ك�أ�س العامل لكرة اليد
 2013وك�أ�س العامل لكرة ال�سلة و�سباق
الطريق للدراجات ع��ام  ،2014وتر�شحت
ال�ع��ا��ص�م��ة م��دري��د ال��س�ت���ض��اف��ة الأل �ع��اب
الأومل�ب�ي��ة  ،2020ويختم غ��اي دي ليبانا:
«يف ظل الو�ضع االقت�صادي غري امل�ستقر،
�سيكون الإن �ف��اق على ا�ست�ضافة �أومل�ب�ي��اد
� 2020أمراً غري ذي فائدة ..مدريد تعاين
م��ن م�شكالت أ�خ ��رى الآن» ،ل�ك��ن يف ظل
النجاح الباهر للريا�ضة الإ�سبانية على
ال�صعيد ال�ع��امل��ي ،يخ�شى �أن يو�صل هذا
التق�شف �إىل ع��واق��ب �سلبية على �صعيد
الإجنازات.

هنا مرت�ضى
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السوريات في الوطن العربي ..الجئات أم «سبايا»؟
انت�شرت فى الآون��ة الأخ�يرة دع��اوى
وف � � �ت � ��اوى حت� �� ��ض ع� �ل ��ى ال � � � � ��زواج م��ن
ال�لاج�ئ��ات ال���س��وري��ات يف بع�ض ال��دول
العربية ،بحجة �إ� �س��دال ال�سرت عليهن
فيما يُعرف ب��زواج «ال�سرت» ،ويف املقابل
ظهرت حمالت ترف�ض هذه الفكرة التي
تخفي وراءها �أهدافاً �أخرى لالبتزاز.
فبعد �أن نزحت العائالت ال�سورية
ه ��روب� �اً مم ��ا ي���س�م��ى «اجل �ي ����ش احل� ��ر»،
حفاظاً على النف�س والعر�ض ،واجهت
الفتيات �أ�سو�أ اال�ستغالل با�سم ال��زواج،
فبعد �أن تزايدت �أع��داده��ن يف خميمات
ب �ع ����ض ال � � ��دول ال �ع ��رب �ي ��ة ،ظ �ه��ر زواج
القا�صرات ال�سوريات حتت م�سمى زواج
«ال�سرتة».
�أم� ��ام ك��ل ه ��ذا اال� �س �ت �غ�لال ،ظ�ه��رت
حملة «الجئات ال �سبايا» من قبل بع�ض
النا�شطني والنا�شطات ،رداً على دعاوى
بوجوب الزواج من الالجئات والنازحات
ال�سوريات حفاظاً عليهن ،و«�سرتة» لهن
ول �ع��ائ�لات �ه��ن ،وان �ط �ل �ق��ت احل �م �ل��ة من
م��واق��ع التوا�صل االج�ت�م��اع��ي ،ملواجهة
ال��ر�أي ال�ع��ام بخطورة ال�ظ��اه��رة ،داع�ين
ل��وق �ف��ات اح �ت �ج��اج �ي��ة م ��ن �أج � ��ل وق��ف
ا�ستغالل ال�سوريات ،وتوعية النا�س من
خماطر النازحات ال�سوريات من عرب �أو
�أجانب حتت هذه الظروف.
جهاد ال�شهوات
ال�صحايف ال�سعودي حممد الع�صيمي
ك�ت��ب م �ق��ا ًال ب�ع�ن��وان «ال �ع��ار ال� ��زواج من
�سورية نازحة»� ،أ�شار من خالله �إىل توجه
اخل�ل�ي�ج�ي�ين والأردن � �ي �ي�ن �إىل خميمات
نزوح ال�سوريات فى الأردن للزواج منهن،
م� ؤ�ك��داً �أن احل��االت لي�ست فردية ،لكنها
�سرعان ما حتولت �إىل ظاهرة ،وتتكلف

فيها ال��زي�ج��ة م��ن � 500إىل  5000ري��ال
� �س �ع��ودي ل�ل��زي�ج��ة ،ف�ي�م��ا ��س�م��اه ال�ك��ات��ب
«جهاد ال�شهوات».
و�أع � �ل � ��ن �� �ص� �ن ��دوق الأمم امل �ت �ح��دة
للطفولة «يون�سيف» قلقه ب�ش�أن ال��زواج
امل�ب�ك��ر ال ��ذي ي���س�ت�خ��دم ك ��آل �ي��ة ل�ل�ت��أق�ل��م
م��ع الأو� �ض��اع ،وال�ع��ام�ل��ون امل�ي��دان�ي��ون يف
الأردن ي� ��ؤك ��دون �أن ظ ��روف امل�خ�ي�م��ات
�صعبة ،وت��زي��د معها خم��اوف التعر�ض
ل�لاغ �ت �� �ص��اب ،الأم � ��ر ال� ��ذي دف ��ع �أه ��ايل
البنات النازحني لتزويج بناتهن يف �سن
مبكر ،ب�شكل غ�ير ر�سمي وغ�ير م�سجل
لدى ال�سلطات.

احلاجة هي ال�سبب
�إح � ��دى ال �ن��ا� �ش �ط��ات م��ن الأردن ت�ق��ول
�إن ري��ف «امل �ف��رق» حت��دي��داً تتعر�ض الن�ساء
ال�سوريات فيه �إىل االبتزاز لتزويج بناتهن،
فعلى �سبيل املثال :عندما ال ي�ستطيع عائل
الأ�سرة دفع �إيجار املنزل ،فيتم ال�ضغط عليه
لتزويج الإب�ن��ة �إىل �صاحب ال�شقة �أو ابنه،
داعياً �أنه يريد �سرت الفتاة ،و�إذا كان جمالها
فتان ،فيتحجج �صاحب املنزل ب�أنه يتزوجها
حلماية مكانه م��ن جلب الفتنة إ�ل �ي��ه ،ويف
ه��ذه احلالة ي�ضطر الأه��ل �إىل ت��رك املنزل
والبحث عن مكان بديل� ،أو اخل�ضوع لطلب

ال ��زواج� ،أو �إر��س��ال الفتاة �إىل أ�ح��د الأق��ارب
يف م�ك��ان �آخ ��ر ..ه��ذا الأم ��ر ال ينطبق على
الأردنيني فقط ،لكن هناك �شبكات كاملة من
ال�سما�سرة الأردنيني وال�سوريني يتقا�ضون
�أم��وا ًال مقابل ت�سهيل هذا النوع من الزواج،
من الفتيات وزوجات القتلى �صغريات ال�سن،
وك�ث�ير م�ن��ه غ�ير م��وث��ق م��دن�ي�اً ،لأن هناك
حاالت �أ�صغر من ال�سن القانوين.
�أركان الزواج
م��ن ج��ان��ب �آخ� ��ر ،ح ��ذر ع�ل�م��اء ال��دي��ن
من االن�سياق وراء الدعوة �إىل ال��زواج من

ِ
أنــت وطــــــفــــــــــلــك

طرق حساب طول ووزن الطفل
تتمنى كل �أم �أن يكون طول ووزن الطفل متنا�سباً مع عمره ،ويف احلاالت
الطبيعية يزداد طول الطفل على دفعات ولي�س ب�صورة متوا�صلة ،ويقا�س طول
الطفل مرة كل �شهر ولي�س يومياً ،وكذلك بالن�سبة �إىل وزن الطفل� ،أما �إذا
الحظت الأم توقفاً يف منو طول ووزن الطفل فعليها �أن تلج�أ �إىل الطبيب فوراً.
• ح�ساب وزن الطفل
 وزن الطفل بالكيلو جرام = (عمر الطفل بال�سنة × .)2+8 ي�تراوح وزن الطفل الطبيعي من � 3إىل  3.5كيلو ج��رام عند ال��والدة ،ثميفقد الطفل ح��وايل  ٪5-10من وزن��ه خ�لال �أيامه الأوىل ،نتيجة التبول
و�شفط �سائل امليكونيوم.
وعن وزن الطفل يالحظ ما يلي:
 ي�ستعيد الطفل وزنه الأول خالل الع�شرة �أيام الأوىل من عمره. يزداد الطفل  0.75كيلو جرام كل �شهر من الوالدة حتى ال�شهر الرابع. ي��زداد الطفل  0.5كيلو ج��رام كل �شهر من ال�شهر اخلام�س حتى ال�شهرالثامن.
 يزداد الطفل  0.25كيلو جرام كل �شهر من ال�شهر التا�سع �إىل ال�شهر الثاينع�شر.
• ح�ساب طول الطفل
يالحَ ظ �أن طول الطفل ي�سري مبعدالت خالل منوه هكذا:

 يف ال�سنة الأوىل يكون طول الطفل حوايل من � 75 - 70سم. ويف ال�سنة الثانية ي�صل �إىل � 85 - 80سم. وبعد م��رور �أول عامني يُح�سب ط��ول الطفل من خ�لال (عمر الطفل ×.)5+80

ال���س��وري��ات ال�لاج�ئ��ات �إىل م�صر وال��دول
العربي ة، حتت دعوى «ن�صرتهن» ،م�شريين
�إىل �أن ما يطلق عليه زواج ال�سرتة ،والذي
نادي به البع�ض ،هو ا�ستغالل با�سم الدين،
وي�خ��ال��ف املق�صد الإ� �س�لام��ي م��ن ال ��زواج
الذي يحقق ال�سكن وامل��ودة والرحمة ،وال
تتوافر فيه �شروط �صحة عقد النكاح يف
كثري من الوجوه.
وط��ال��ب ع �ل �م��اء ال��دي��ن ب��ال�ب�ح��ث عن
و�سائل بديلة لـ«ن�صرة» ال�سوريات بد ًال من
ا�ستغالل الأو��ض��اع املرتدية ،وال��زواج بهن
بدعوى الن�صرة وهرباً من ارتفاع تكاليف
الزواج يف كثري من الدول الإ�سالمية.
وي��ؤك��د علماء ال��دي��ن �أن ال ��زواج جائز
��ش��رع�اً �إذا حتققت فيه الأرك� ��ان ال�لازم��ة
لعقده؛ من �إيجاب وقبول و�صداق و�شهود
و�إ�شهار ،وهو �سنة م�ؤكدة من �سنن الر�سول
�صلى اهلل عليه و�آل��ه و�سلم ،حر�ص عليها
وطالب بها امل�سلمني يف أ�ك�ثر من حديث
�شريف ،لكن �أي غر�ض للزواج دون ما �أمر
ب��ه ال �� �ش��ارع احل�ك�ي��م يعترب غ�ير �صحيح،
مو�ضحني �أن احلمالت التي �شنها البع�ض
ل �ل ��زواج ب��ال�لاج �ئ��ات ال �� �س��وري��ات ب��دع��وى
ال���س�ترة ه��ي م��ن قبيل ا��س�ت�غ�لال الأزم ��ة
با�سم الدين ،ال�سيما �أنهن بناتنا و�أخواتنا،
وواج�ب�ن��ا �أن ن�صون حقوقهن ،و�أال تكون
معاناتهن �سبباً ال�ستغالل ظروفهن بزواج
فيه �إ��ض��رار بهن ،فمن �أراد �أن يقدم على
ال ��زواج فعليه �أن يتقي اهلل ،و�أن يعطيها
حقوقها كاملة غري منقو�صة.
�أي ن�صرة؟
نّ
ويبي علماء الدين �أن احلكم ال�شرعي
يقرر ب��أن �أي م�سلمة من حقها �أن تتزوج
ب�أي م�سلم يف �أي مكان يف العامل ،مادام مت
على الإيجاب والقبول والإ�شهار ،ودفع لها
م�ه��راً ،وه��ي خالية م��ن امل��وان��ع ال�شرعية،
مثل العدة� ،أو �أن تكون على ذمة عقد زواج
على رج��ل �آخ��ر ،وغريها من امل��وان��ع التي
متنع املر�أة من الزواج.
و�أكد بع�ض العلماء �أن مثل هذا الزواج
يعد تفريغاً للمجتمع ال�سوري من ن�سله،
وهذا لي�س �سرتاً لل�سوريات ،لكنه ا�ستغالل
للظروف ،بدليل �أنه لو كانت املر�أة ال�سورية
م�ستقرة و�آمنة يف وطنها ،فهل �ستوافق هي
على مثل ه��ذا ال ��زواج؟ لكنها توافق الآن
لأنها حتت �ضغط الظروف ال�صعبة ،وما
�أُخذ ب�سيف ماء الوجه فهو حرام ،وهذا ما
ي�ؤكده فقه الواقع ،حمذرين من االن�سياق
واال�ستماع ملثل ه��ذه ال��دع��اوى ،خ�صو�صاً
ال�شباب ،بحجة �أن مثل هذا ال��زواج يوفر
ت�ك��ال�ي��ف ال� � ��زواج ال �ت��ي ف��اق��ت ك ��ل ح ��دود
طاقة الأ�سر امل�سلمة ،و�إال �سنجد �أنف�سنا
يف احتياج �إىل �أن نقوم بتكرار هذا العمل
يف كثري م��ن ال ��دول الإ��س�لام�ي��ة ،ال�سيما
�أن دول اخلليج ذاتها مقبلة على فو�ضى
وخراب يف الفرتة املقبلة ،مما يوجد حالة
عدم ا�ستقرار اجتماعي و�أ�سري ،مطالبني
ع �ل �م��اء امل���س�ل�م�ين يف ك ��ل م �ك��ان ب��ال�ق�ي��ام
بدورهم والت�صدي ملثل هذه الدعاوى التي
من �ش�أنها الهدم واخلراب وعدم اال�ستقرار
للأمة كلها.

رمي اخلياط
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مـنــوعــــات

الكيوي دواء ألمراض عديدة
ال�ك�ي��وي م��ن �أن ��واع ال�ف��واك��ه ذات ال�ف��ائ��دة ال�صحية
العالية ،تلك الثمرة ذات الق�شرة البنيّة اللون واللب
الأخ�ضر ،وال��ذي ع��ادة ما يحوي ب��ذوراً �سوداء �صغرية
حتمل من الفائدة ما ال ميكن توقعه.
تبد�أ �أ�صول الكيوي من ال�صني ،وتع ّد �إيطاليا من
�أعلى الدول �إنتاجاً لها ،و�إن ما تكلمنا عن فوائدها فهي
فاكهة مليئة باحل�صة يحبَّذ تناولها بني فرتة و�أخرى.
الفوائد الطبية لفاكهة الكيوي
 ثمارها حلوة حام�ضة لذيذة ،وهي بذلك تفيد اجل�سميف احل�صول على فيتامني (.)C
 ب��ذور الكيوي حتمل زيتاً جافاً وت�ستخدم بدي ًال منحبوب ال�سم�سم ،وهي �سهلة اله�ضم ،وال ت�سبب �شحوماً
م�ضرة للج�سم.
 ت�ستخدم جذورها يف العالج الطبي املتعدد ،ومن بينهامعاجلة اجلرب واحلكة واحل�سا�سية يف اجللد.
 ي�ساعد ع�صري الثمار على معاجلة احلمو�ضة يف املعدة. للثمرة بجلدها فوائد طبية يف الق�ضاء على الديدان،وال�سيما الإ�سكار�س يف البطن.
 يعالج بوا�سـطة حلمها الداخلي حكة ال�شرج والبوا�سري.تخل�ص من الوزن الزائد

ورق العنب يكافح الشيخوخة
أ���ش��ارت درا�سة حديثة �إىل �أن اجليل اجلديد من ورق �شجرة العنب املعروف با�سم
(ر�سفرياترول) يُع ّد �أقوى عالج طبيعي حتى اليوم لعالج ومكافحة التجاعيد العميقة
وفقدان قوة اجللد ،ما ي�ؤدي �إىل �شيخوخته.
وتو�صلت الدرا�سة �إىل هذه النتائج بعد � 10سنوات من البحث واملالحظة للآلية
الطبيعية يف دفاع �شجرة ورق العنب عن نف�سها.
و�أو�ضحت الدرا�سات �أن هذه الأوراق تلعب دوراً فعا ًال على اجلينات الأ�سا�سية لل�شباب
لتخفيف التجاعيد ،وقد �أثبتت جناحها بن�سبة  ٪96لدى املتطوعات.

طــريـقـة اللعـب

تو�ضع الأرق��ام من � 1إىل  9عامودياً و�أفقياً
على �أن ال يتكرر الرقم يف �أي اجتاه عامودي
كان �أو �أفقي
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الكيوي فاكهة مفيدة جداً للنظم الغذائية اخلا�صة
بعمليات �إن�ق��ا���ص ال� ��وزن ،لأن �ه��ا ت���س��اع��د ع�ل��ى ال�شعور
بال�شبع واالمتالء.
وي�شري خرباء التغذية �إىل �أن للكيوي فوائد كثرية
مفيدة للج�سم ،ت�ؤمن وح��دات حرارية قليلة للج�سم،
فالثمرة الواحدة تعطي � 20سعرة حرارية ،نظراً �إىل �أنها
حتتوي على الألياف ،وت�ساعد يف عمليات اله�ضم ،ويف
تطهري وتخفي�ض معدل الكولي�سرتول يف الدم.
فوائد عامة لفاكهة الكيوي
يقول خ�براء التغذية �إن فاكهة الكيوي غنية
ج��داً بفيتامني « ،»cفكل  100ج��رام يحتوي على

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي

 1نهايات �أبيات ال�شعر  /مل�س
 2منت�سب لل�صحراء  /ع�صا تدق يف الأر�ض لتثبيت �شيء
 3م�سابقات  /ن�صف عامل
 4ف��رق��ة م��و��س�ي�ق�ي��ة غ��رب�ي��ة ��س��وي��دي��ة ك��ان��ت ن���ش�ط��ة يف

� 200إىل  300م�ل�ج��رام م��ن ال�ف�ي�ت��ام�ين ،بينما
فاكهة ال�برت�ق��ال حتتوي على  50ملجرام يف كل
 100ج��رام ،ويحتوي الكيوي �أي�ضاً على أ�م�لاح
ال�ف���س�ف��ور ،وال �ب��وت��ا� �س �ي��وم ،واحل ��دي ��د ،وم ��ن أ�ه��م
فوائدها ما يلي:
 التخل�ص من حاالت الر�شح ال�شديد. ت ��زي ��د ق � ��درة اجل �� �س��م ال ��ذات� �ي ��ة ع �ل��ى ال ��دف ��اعالبيولوجي الطبيعي (يعني تن�شيط املناعة عند
الإن�سان).
 مقاومة ا�ضطرابات الدورة الدموية. تن�شيط خاليا الأن�سجة الع�صبية. ت�ساعد مر�ضى فقر الدم. ت�ساعد على تن�شيط الإن�سان من ال�ضعف العامالبدين.
 ت�ساعد يف عملية اله�ضم. ملينة للأمعاء. ت�ساعد على تخفي�ض معدل الكولي�سرتول يف الدم. مقوي جن�سي �شديد الفعالية. تكون �أليافها مادة جيدة ل�صنع الأوراق. يُ�ستعمل الراتينج املوجود يف عناقيدها بغزارةيف �صنع ورق ق�ش الرز ،وورق اال�ستن�سل وال�صباغ
والبال�ستيك.
املعلومات الغذائية
حت �ت��وي ك ��ل ح �ب��ة م ��ن ال �ك �ي��وي (69غ) على
املكونات التالية:
ال�سعرات احلرارية.42 :
الدهون.0.36 :
الكاربوهيدرات.10.12 :
الألياف.2.1 :
ال�سكر.6.20 :
الربوتينات.0.79 :
بعد ك��ل م��ا ُذك��ر ل��ك �أن تتخيل ه��ذه الفاكهة
ال�صغرية ،وم��ا حتمله من قيمات غذائية هائلة،
فلو �أن الإن�سان العادي يحر�ص على هذه الثمرة
ال�ستغنى بها عن كثري من الأدوية واملن�شطات.

ال�سبعينات � /ضجيج
�« 5إىل »...مع �ضمري الغائب
 /ا�سم علم ي�شبه ا�سم بلد
 6ح��ار  /عا�صمة ح�ضرموت
يف اليمن
 7مرتفع  /عك�س ا�شرتى
 8ن���ص��ف م��وع��د  /ذن� ��وب /
ن�صف داخل
 9ثالثة ح��روف من �أدي��ب /
ثلثا ثوب  /كالم
 10متقدم يف العمر  /وا�سع
عـــامـــودي

 1ال ي�سمع � /أغرى وقرب
 2م ��ن أ�ف �ل ��ام ع �ب��د احل�ل�ي��م
و�شادية
 3ا�ضحيات  /بحر وا�سع
 4وف ��ى مب��ا وع� ��ده  /ن�صف
باهر
 5من قبائل العرب يف املدينة
املنورة � /سباق طويل
 6ي�ف�ي����ض خ �ي�ره وك ��رم ��ه /

الحل السابق
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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�أظهر عيوبا
 7تراءت له �أ�شياء مل توجد
 8معاناة يف احلياة � /صاف و�أ�صلي
 9متوازن � /صوت مرتفع ي�صم الآذان
� 10إما كذا �أو كذا � /أعلى قمم �أوروبا
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الرياضي ومهرام
يتنزهان في بطولة آسيا
�أرخ��ى العدد الهزيل للفرق امل�شاركة
ب�ظ�لال��ه ع�ل��ى مناف�سات ب�ط��ول��ة أ�ن��دي��ة
�آ��س�ي��ا الـ 23ل�ك��رة ال�سلة ،ال�ت��ي انطلقت
الإث� �ن�ي�ن امل��ا� �ض��ي يف ب �ي��روت ،ب�ضيافة
الريا�ضي حامل اللقب ،وم�شاركة خم�سة
أ�ن ��دي ��ة ،ه��ي ده ��وك ال �ع��راق��ي ،وم �ه��رام
الإي ��راين ،وفالكونز امل�ن�غ��ويل ،وبيليند
ضال عن
ع�شق �آب��اد الرتكمان�ستاين ،ف� ً
النادي امل�ضيف.
و أ�ف �ق��دت امل�شاركة الهزيلة امل�سابقة
كثرياً من بريقها ،وال �سيما �أنها �أرف��ع
بطوالت الأندية يف �أك�بر ق��ارات العامل،
وه ��ي � �ش �ه��دت ال� �ع ��ام امل��ا� �ض��ي م���ش��ارك��ة
�ضعف عدد الأندية املوجودة يف الن�سخة
احل��ال�ي��ة ،وي��ر��ش��ح امل��راق �ب��ون الريا�ضي
ومهرام خلو�ض املباراة النهائية ،علماً �أن
الفريقني لعبا يف نهائي الن�سخة املا�ضية
حني فاز الفريق البريوتي على مناف�سه
الإي� � ��راين ح��ام��ل ل �ق��ب ن���س�خ�ت��ي 2009
و 2010بنتيجة  91ـــ  ،82وبالتايل ف�إن
و��ص��ول الفريقني جم��دداً �إىل النهائي
 كما هو متوقع � -سيتحول �إىل موقعث ��أري��ة ق��د ت�ع��و���ض ��ش�ي�ئ�اً م��ن امل�ستوى
الهزيل ملباريات الدور الأول.
وكان ال�شباب الإماراتي �أعلن ان�سحابه
قبل �أيام من امل�سابقة ،لين�ضم �إىل الريان
ال�ق�ط��ري و��س�م��ارت جيال�س الفليبيني
�إىل فريقني هندي و�أندوني�سي� ،أعلنوا
ان�سحابهم يف وقت �سابق.
و أ�ث� � ��ر ان �� �س �ح��اب ه� ��ذه ال� �ف ��رق ع�ل��ى
امل���س�ت��وى ال�ف�ن��ي ال ��ذي ب ��دا ه��زي�ل�اً مع
بدايات امل�سابقة ،يف ظل الفارق الكبري
ب�ي�ن ال ��ري ��ا� �ض ��ي وب �ي �ل �ي �ن��د ع �� �ش��ق آ�ب� ��اد
الرتكمان�ستاين ،وال��ذي بلغ  62نقطة
( ،)54 – 116وب�ي�ن م �ه��رام وف��ال�ك��ون��ز
املنغويل (.)66 – 121
ويف املرحلة الثانية تكرر الأمر بفوز
ال��ري��ا��ض��ي ال�ساحق على فالكونز 100

–  ،53ومهرام على دهوك ،54 – 89
لتتحول امل�ب��اري��ات الأوىل �إىل م��ا ي�شبه
النزهة للفريقني اللبناين والإيراين.
وتعترب بطولة �آ�سيا ث��اين حمطات
ال��ري��ا� �ض��ي م��ع امل��دي��ر ال �ف �ن��ي اجل��دي��د
ال���س�ل��وف�ي�ن��ي � �س �ل��وب��ودان ��س��وب��وت�ي�ت����ش،
ال��ذي ب��د أ� عمله يف منت�صف �آب املا�ضي،
وق��اد الفريق قبل أ�ي��ام من اال�ستحقاق
الآ� �س �ي��وي� ،إىل االح �ت �ف��اظ ب�ق�ل��ب دورة
ح�سام احلريري العربية.
وي� ��رى امل��راق �ب��ون �أن � �ص��ورة ف��ري��ق
ال��ري��ا��ض��ي �ستتبلور أ�ك�ث�ر يف امل�سابقة
ال �ق��اري��ة ،ال �ت��ي ت���س�ب��ق ان �ط�ل�اق حملة
النادي ال�ستعادة لقب بطولة لبنان.
وم��ن م�ع��امل ال�ه��وي��ة اجل��دي��دة للفريق،
وال� �ت ��ي ي �ع �م��ل ع �ل��ى ت �ك��وي �ن �ه��ا ال���س�ل��وف�ي�ن��ي
�سوبوتيت�ش الذي حل خلفاً للمدرب املنتقل
�إىل احلكمة ف ��ؤاد �أب��و �شقرا ،الثنائي �أحمد
�إب��راه�ي��م ( 20ع��ام�اً و2.00م) ال��ذي يخو�ض

من مناف�سات بطولة �آ�سيا

مدرب الريا�ضي �سلوبودان �سويوتيت�ش متحدثاً يف امل�ؤمتر ال�صحفي

فريق الريا�ضي امل�شارك يف البطولة

فريق مهرام

م��و� �س �م��ه الأول م ��ع ال �ف ��ري ��ق ال �ب�ي�روت ��ي،
ضال
وامل���ص��ري �إ�سماعيل �أح�م��د «�سمعة» ،ف� ً
عن علي حممود الذي عاد بعد الإ�صابة �إىل
حيويته املعهودة.
وي�ع��زز ه��ذه ال�ق��وة وج��ود ك��اب�تن الفريق
ج ��ان ع �ب��د ال �ن��ور رج ��ل الأوق� � ��ات ال���ص�ع�ب��ة،
وال�صاعد الواعد وائل عرقجي �أ�صغر العبي
الفريق (� 18سنة) ،وقد دفع به �سوبوتيت�ش يف
�أوق��ات خمتلفة ،وكان عند ح�سن ظنه ،وعاد
�إىل �صفوف الريا�ضي الأم�يرك��ي العمالق
لورين وودز (2.18م) ،وال��ذي مل ي�شارك يف
دورة ح�سام احلريري ،ب�سبب الإ�صابة.
و��س�ي�غ�ت�ن��م ال��ري��ا� �ض��ي ف��ر� �ص��ة م��واج�ه��ة
م �ه��رام ل�ي��ؤك��د �أ ّن ��ه ق ��ادم ب �ق �وّة وب�شخ�صية
خمتلفة نحو مو�سم حافل ومليء باملفاج�آت،
وي� ��درك امل � ��درّب � �س �ل��وب��ودان ��س��وب��وت�ي����ش �أ ّن
مهمّته ال حتتمل الق�سمة على اثنني ،فقيادة
ن��ا ٍد ال ي�شبع من الألقاب كالريا�ضي ،يرتّب
م�س�ؤوليّات كبرية ،خ�صو�صاً عندما يخلف
مدرّباً �آخر نال اللقب ل�سبعة �أعوام متتالية،
قبل �أن يخ�سره يف ال�ع��ام الثامن والأخ�ي�ر،

ناهيك عن �ألقاب �أخرى ال تُع ّد وال حت�صى،
�أي املدرّب ف�ؤاد �أبو �شقرا.
وبرز يف �أداء الريا�ضي بقيادة �سوبوتيت�ش
احلر�ص على التوازن بني الدفاع والهجوم،
ال ��س�ي�م��ا �أن امل � ��درب ال���س�ل��وف�ي�ن��ي م �ع��روف
بنزعته الدفاعية ..وهنا ينفي املتابعون لأداء
ال��ري��ا��ض��ي �أن ي�ك��ون ال�ت��وج��ه اجل��دي��د نحو
الدفاع ،على ح�ساب ال�شق الهجومي للفريق
ال ��ذي ل�ع��ب �أغ �ل��ب ف �ت�رات دورة احل��ري��ري
ب��أرب�ع��ة الع�ب�ين حملّيني على �أر� ��ض امللعب
(ع�ل��ي حم �م��ود ،ج��ان ع�ب��د ال �ن��ور� ،إب��راه�ي��م
وكنعان) كون داليبور باغاريت�ش مل ي�شارك
لفرتات طويلة ،وجو فوغل كان يدخل من
مقاعد االحتياط لإراحة �إ�سماعيل �أحمد �أو
كنعان ،كما �أ ّن الفريق مل يكن يت�أثر بخروج
العب �أ�سا�سي مثل «�سمعة» على �سبيل املثال،
بل �إنّه حافظ على ثباته ،لأنّه على الأقل ال
يتلقّى النقاط يف �سلّته يف ك ّل هجمة.
إ�ي �ج��اب �ي��ة �أخ � � ��رى ت �� �س��جّ ��ل ل �ل �م��درّب
�سوبوتي�ش ،ب�أنّه ال يرتدّد ب�إدخال عنا�صر
�شابة حتى يف �أوق ��ات حرجة م��ن امل�ب��اراة،

من مناف�سات بطولة �آ�سيا

مم � ��ا ي �ع �ك ����س ث �ق ��ة ب � �ق� ��درات ال�ل�اع �ب�ي�ن
ّ
املغمورين ،فبالإ�ضافة �إىل �أحمد �إبراهيم
الذي هو موهبة فذة تعترب الأف�ضل من
�سنوات ع��دي��دة ،ف � إ� ّن االع�ت�م��اد على وائ��ل
عرقجي و�أم�ي�ر �سعود ك��ان �إي�ج��اب� ّي�اً �إىل
ح � ّد ب�ع�ي��د ،خ�صو�صاً �أ ّن ع��رق�ج��ي �أظ�ه��ر
عن ق��درات كبرية يف دورة احلريري ،ويف
املباريات التي خا�ضها حتى الآن يف بطولة
�أندية �آ�سيا.
ويف امل�ق��اب��ل ،يُعترب م�ه��رام م��ن �أق��وى
ال �ف��رق الآ��س�ي��وي��ة يف ال���س�ن��وات الأخ�ي�رة،
وه��و �أع � ّد ال�ع�دّة ال�ستعادة اللقب ،ولهذه
الغاية ا�ستعار جنمه ال�سابق و�صانع �ألعاب
امل�ن�ت�خ��ب الإي� � ��راين م �ه��دي ك �م��راين من
برتو�شيمي.
وي�ضم مهرام نخبة من العبي املنتخب
الإيراين مثل حممد �صمد نيكخا وحامد
�إ� �س�ل�ام �ي��ة و�أ� �ص �غ��ر ك��ردو� �س��ت و�أو� �ش�ي�ن
�ساحقيان ،الذين �ساهموا ب�إحراز املنتخب
الإيراين لقب ك�أ�س �آ�سيا ،التي �أجريت يف
العا�صمة اليابانية طوكيو قبل نحو �شهر،
لكنه ي�شارك يف البطولة ب�أجنبي واحد هو
ال�صربي راتكو فاردا (2.17م) ،كون العبه
الثاين الأمريكي �أنتوين غروندي (1.89
�سم) لديه م�شاكل يف جواز �سفره ،بح�سب
م��ا أ�ك ��د م��درب��ه م�صطفى ها�شمي ملوقع
االحتاد الآ�سيوي.
وت� �ق ��ام امل �� �س��اب �ق��ة يف دوره� � ��ا الأول
بطريقة ال� ��دوري م��ن م��رح�ل��ة واح ��دة،
على �أن يخو�ض ك��ل ف��ري��ق  4مباريات،
يف خم�سة �أي��ام على ال�ت��وايل ،ث��م تنتقل
ال� �ف ��رق ال �ت��ي اح �ت �ل��ت امل ��راك ��ز الأرب� �ع ��ة
الأوىل للدور ن�صف النهائي ،ثم يقابل
مت�صدر املجموعة �صاحب املركز الرابع،
وال��و� �ص �ي��ف ي �ق��اب��ل ال� �ث ��ال ��ث ،وي�ل�ت�ق��ي
الفائزان يف املباراة النهائية ،واخلا�سران
على املركزين الثالث والرابع.
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تصفيات المونديال« :ديوك فرنسا» تفرمل
«الماتادور اإلسباني» ..وميسي يصالح األرجنتينيين
كل الرتجيحات كانت ت�صب يف م�صلحة
امل�ن�ت�خ��ب الإ� �س �ب��اين الق�ت�ن��ا���ص ف ��وز ج��دي��د
على ح�ساب ن�ظ�يره الفرن�سي ،ي�ضمه �إىل
�سجل انت�صاراته القيا�سية ،وي�ك��رر تفوقه
على «الأزرق» متاماً كما فعل يف رب��ع نهائي
نهائيات ك�أ�س �أوروبا  2012ال�صيف املن�صرم،
عندما ف��از عليه بهدفني نظيفني قبل �أن
يتوج باللقب الحقاً.
وع � ��زز ال �ت��وق �ع��ات ب �ف��وز �إ� �س �ب��اين �سهل
�سقوط «�أب �ن��اء ديدييه دي�شامب» ودي �اً قبل
�أي ��ام م��ن امل �ب ��اراة� ،أم ��ام ال �ي��اب��ان ،وتطلعات
«�أب �ن ��اء دل ب��و��س�ك��ي» �إىل ت ��أك �ي��د ث�ب��ات�ه��م يف
ب��داي��ة ال��زح��ف نحو االح�ت�ف��اظ بلقب ك�أ�س
ال�ع��امل ،ويف �أر���ض «فيثنتي ك��ال��دي��رون» كان
الواقع خمتلفاً ..ف�سيطرة املنتخب الإ�سباين
على ال�شوط الأول �أوح��ت ب�سيناريو �سعيد
ل�ل�ج�م�ه��ور ال�ع��ري����ض ال ��ذي اح�ت�ف��ل م�ط��و ًال
بهدف �سريجيو رامو�س ..لكن ت�ألق احلار�س
الفرن�سي ه��وغ��و لوري�س وت�صديه ل�ضربة
ج� ��زاء ان �ب�رى ل �ه��ا جن��م ب��ر��ش�ل��ون��ة �سي�سك
فابريغا�س �أخ ��ذا ال�ل�ق��اء ب��اجت��اه خمتلف يف
ال�شوط الثاين ،حيث لعب «الديوك» بجر�أة
وتفوقوا على املاتادور وك��ادوا ي�سقطوه على
�أر��ض��ه وب�ين جمهوره ،وه��م ا�ستحقوا هدف
التعادل الذي �سجله �أوليفييه جريو بطريقة
رائ �ع��ة يف ال��وق��ت ب ��دل ال���ض��ائ��ع ،ليخرجوا
بتعادل بطعم الفوز.
و� �ض �ع��ت ه ��ذه امل � �ب ��اراة «ال� ��دي� ��وك» على
امل�ن���ص��ة ع�ي�ن�ه��ا م ��ع «امل � ��ات � ��ادور» يف � �ص��دارة
امل�ج�م��وع��ة ال�ت��ا��س�ع��ة ��ض�م��ن ت���ص�ف�ي��ات ك��أ���س
ال �ع��امل ،و�أوق �ف ��ت ر��ص�ي��د �إ��س�ب��ان�ي��ا ع�ن��د 24
ف��وزاً متتالياً يف الت�صفيات� ،أم��ا فنياً فهي
نقلت �أزم��ة الدفاع املهزوز من بر�شلونة �إىل
املنتخب ،حيث حاول دل بو�سكي تفادي غياب
جنمي بر�شلونة كارلي�س ب��وي��ول وج�ي�رارد

بيكيه ب�إ�شراكه �سريخيو رامو�س و�سريخيو
بو�سكيت�س ،علماً أ�ن��ه ارت ��أى اللعب من دون
ر�أ�� ��س ح��رب��ة حقيقي ك�م��ا ف�ع��ل يف نهائيات
ك�أ�س �أوروب��ا ،ف�أ�شرك العب الو�سط �سي�سك
فابريغا�س متقدماً بع�ض ال�شيء.
يف امل �ق��اب��ل ،ا��س�ت�ع��اد امل�ن�ت�خ��ب الفرن�سي
هيبته ب�ع��د اخل �� �س��ارة �أم ��ام ال �ي��اب��ان ،وال�ت��ي
خلفت ��س�ي�ل ًا م��ن ال�ن�ق��د الإع�ل�ام��ي اجل��ارح
لأداء الفريق ،علماً �أن نتيجة مباراة اليابان
مل تعك�س �سيطرة «ال��دي��وك» على �ضيفهم
الآ�سيوي� ،إذ فر�ض رجال دي�شان �سيطرتهم
التامة دون �أن يتمكنوا من ترجمة الفر�ص
فدفعوا الثمن يف النهاية بتلقيهم هدفاً يف
�أواخر اللقاء.
من جهة ثانية ،خطفت قمة املجموعة
ال�ث��ال�ث��ة ب�ين �أمل��ان�ي��ا وال���س��وي��د الأ� �ض ��واء� ،إذ
ع ��اد امل�ن�ت�خ��ب ال �� �س��وي��دي ،ب �ق �ي��ادة الثعلب
زالت ��ان �إبراهيموفيت�ش م��ن بعيد ،بعد �أن
حول تخلفه أ�م��ام م�ضيفه الأمل��اين برباعية
نظيفة �إىل تعادل  4-4على امللعب الأوملبي يف
برلني ،وهو �أمر نادر احلدوث �أمام منتخب
كاملان�شافت ي�ق��ات��ل ح�ت��ى النف�س الأخ�ي�ر..
وكثرياً ما �شهدت مبارياته ه��ذا ال�سيناريو
لكن مل�صلحته هو ولي�س مل�صلحة مناف�سيه.
واعتقد اجلميع �أن املنتخب الأمل��اين يف
طريقه لتحقيق ف��وزه الرابع على التوايل،
وب��ال�ت��ايل متهيد ال�ط��ري��ق أ�م��ام��ه للو�صول
�إىل النهائيات للمرة الثامنة ع���ش��رة ،بعد
�أن تقدم على �ضيفه برباعية نظيفة ،بينها
هدفان ملريو�سالف كلوزه الذي �أ�صبح على
بعد هدف ،كي يكون �أف�ضل هداف يف تاريخ
«املان�شافت» ،قبل �أن ينجح املنتخب ال�سويدي
يف تقلي�ص ال �ف��ارق يف ال���ش��وط ال �ث��اين �إىل
ه��دف واح ��د ،ث��م خطف ال�ت�ع��ادل يف الوقت
ب ��دل ال �� �ض��ائ��ع ،ل�ي�ت�ج�ن��ب ت �ك��رار م��واج�ه�ت��ه

فرحة فرن�سية بالتعادل مع �إ�سبانيا

�صفوف املنتخب الإيطايل منذ ك�أ�س �أوروب��ا
 2012التي �أقيمت يف �أوكرانيا وبولندا بعد �أن
�أعلن ان�سحابه من املباراتني اللتني خا�ضهما
منتخب ب�لاده �أم��ام بلغاريا ( )2-2ومالطا
( )0-2يف الت�صفيات ،وذلك ب�سبب خ�ضوعه
عملية ج��راح�ي��ة يف عينيه وا� �ض �ط��راره �إىل
البقاء بعيداً عن املالعب خالل �شهر �أيلول،
ولعب بالوتيلي �أ�سا�سياً يف خط الهجوم �إىل
ج��ان��ب مهاجم روم��ا بابلو او��س�ف��ال��دو ال��ذي
كان �سجل يف مرمى �أرمينيا اجلمعة املا�ضي،
فيما غاب احلار�س القائد جانلويجي بوفون
الذي يعاين من �إ�صابة يف حالبيه ولعب بد ًال
منه مورغان دي �سانكتي�س.
مي�سي مراوغاً العبي الت�شيلي

الأخرية مع «املان�شافت» على �صعيد بطولة
ر�سمية ،حني خ�سر �أمامه  2-0يف ثمن نهائي
مونديال  )0-2( 2006الذي احت�ضنه على
�أر�ضه ،ورفع املنتخب ال�سويدي ر�صيده �إىل
 7نقاط من ثالث مباريات ،مقابل  10نقاط
للمنتخب الأملاين ،لكن من �أربع مباريات.
ويف املجموعة الثانية ،رد مدرب املنتخب
الإيطايل �سيزاري برانديللي على منتقديه
ب �ف��وز ث �م�ين ع �ل��ى ال ��دمن ��ارك  ،1-3وذل��ك
رغم ا�ضطرار فريقه لإكمال اللقاء بع�شرة
العبني.
وك ��ان ��ت ال���ص�ح��ف الإي �ط��ال �ي��ة ان�ت�ق��دت
الأداء املخيب الذي قدمه رجال برانديللي
الأ��س�ب��وع املا�ضي �أم��ام �أرمينيا رغ��م فوزهم
(.)1-3
ورف��ع «االزوري» ر�صيده �إىل  10نقاط
م��ن �أ��ص��ل  12ممكنة يف ��ص��دارة املجموعة،
م ��ؤك��داً تفوقه على ال��دمن��ارك ال�ت��ي جتمد

ر�صيدها عند نقطتني فقط م��ن تعادلني
�أم ��ام ت�شيكيا ( )0-0وب�ل�غ��اري��ا ( ،)1-1ما
جعلها حتتل املركز اخلام�س قبل الأخري.
وي ��أم ��ل الإي �ط��ال �ي��ون �أن ي���ش�ك��ل وج��ود
ال��دمن��ارك يف جمموعتهم ال�صعبة ،والتي
ت�ضم �أي�ضاً بلغاريا وت�شيكيا ف�أل خري ،لأنهم
ت��وج��وا ب��ال�ل�ق��ب ال�ع��امل��ي ع��ام  1982ب�ع��د �أن
جمعتهم الت�صفيات باملنتخب اال�سكندنايف
الذي تواجهوا معه �أي�ضاً يف ت�صفيات ك�أ�س
�أوروب � ��ا م��رة واح ��دة يف ن�سخة  2000التي
و� �ص �ل��وا �إىل م �ب��ارات �ه��ا ال�ن�ه��ائ�ي��ة (خ���س��روا
بالهدف الذهبي �أمام فرن�سا) ،ففازوا عليه
 1-2خ��ارج قواعدهم ثم خ�سروا �أم��ام��ه يف
�أر�ضهم .3-1
و�� �س� �ج ��ل م� �ه ��اج ��م م��ان �� �ش �� �س�ت�ر ��س�ي�ت��ي
الإنكليزي ماريو بالوتيلي عودته �إىل املنتخب
الإي�ط��ايل ،بعد �أن غ��اب ع��ن م�ب��اراة �أرمينيا
 1-3لإ�صابته بالإنفلونزا ،وه��و ابتعد عن

بالوتيلي �سجل عودة ناجحة �إىل منتخب �إيطاليا

مي�سي يف الأرجنتني ..كما يف
البارثا
يف ت�صفيات �أم�ي�رك��ا اجل�ن��وب�ي��ة ،تابعت
الأرج�ن�ت�ين طريقها بثبات نحو امل��ون��دي��ال،
بفوزها الثمني على م�ضيفتها ت�شيلي 1-2
يف اجلولة العا�شرة ،بقيادة جوهرتها ليونيل
مي�سي� ،أف���ض��ل الع��ب يف ال�ع��امل يف املوا�سم
الثالثة املا�ضية ،لتعزز �صدارتها لت�صفيات
�أمريكا اجلنوبية.
وت��رت��دي ان�ت���ص��ارات الأرج �ن �ت�ين �أهمية
كبرية ملي�سي بعد االن�ت�ق��ادات التي طاولته،
معتربة �أن م�ستواه مع بالده مغاير ملا يقدمه
مع بر�شلونة ،وال �سيما �أنه �أخفق حتى الآن
يف قيادة ب�لاد التانغو �إىل �أي لقب ق��اري �أو
عاملي.
وت�ألق مي�سي ب�شكل الف��ت يف املباريات
الأخرية مع بالده� ،إذ �سجل هدفاً يف مرمى
الت�شيلي ،وهدفني يف مرمى الأوروغ��واي
( )0-3وقبلها هدفاً يف مباراة الباراغواي
( ،)1-3لي�ؤكد �أن��ه الرجل املنا�سب حلمل
�شارة القائد يف منتخب «البي �سيلي�ستي»،
و��س�ج��ل م�ي���س��ي ( 25ع��ام �اً) حت��ت �إدارة
امل� ��درب ال �ي �خ��ان��درو ��س��اب�ي�لا  14ه��دف �اً يف
 14مباراة ،و�أ�صبح على بعد �أربعة �أهداف
من معادلة رقم الأ�سطورة دييغو مارادونا
( 34هدفاً).
وه � � ��و ال� � �ف � ��وز ال� � �ث � ��اين ع� �ل ��ى ال � �ت� ��وايل
للأرجنتني بعد الأول على الأوروغواي 0-3
اجلمعة املا�ضي واخلام�س يف مبارياته ال�ست
الأخ�يرة وال�ساد�س منذ انطالق الت�صفيات،
م�ق��اب��ل خ���س��ارة وت �ع��ادل ف �ع��ززت م��وق�ع�ه��ا يف
ال���ص��دارة بر�صيد  20نقطة مبتعدة بفارق
 3ن �ق��اط ع��ن �أق� ��رب م �ط��اردات �ه��ا الإك � ��وادور
التي �سقطت يف فخ التعادل أ�م��ام م�ضيفتها
ف�ن��زوي�لا  ،1-1وح�سمت الأرج�ن�ت�ين فوزها
ع �ل��ى ال�ت���ش�ي�ل��ي ب�ت���س�ج�ي�ل�ه��ا ال �ه��دف�ين عرب
النجمني ليونيل مي�سي وغونزالو هيغواين
ال�ل��ذي��ن ع ��ززا م��وق�ع�ه�م��ا يف � �ص��دارة الئحة
الهدافني بر�صيد � 7أهداف لكل منهما.
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كاريكاتير

ّ
تنكر بزي فتاة ليراقب شقيقته الجامعية
مل ي�������س���ت���ط���ع �أن ُي����خ����ف����ي ح���رك���ات���ه
الذكورية ،على الرغم من �أنه ارتدى ثوباً
طوي ًال �أ�سود اللون ،وتنقّب ل ُيخفي وجهه،
وو�ضع ق��ف��ازات يف كف ّيه ليخفيهما ،حتى
بحرية
ي�ستطيع التنقل داخ���ل اجلامعة ُ
ملراقبة �شقيقته التي كان ي�شك يف �سلوكها.
ال�����ش��اب الثالثيني ال���ذي ك��ان راف�ضاً
ملبد�أ �إكمال �شقيقته الدرا�سة يف اجلامعات،
ل��ع��دة اع��ت��ب��ارات ،مل يجد ُب���داً �إال م��ن �أن
ير�ضخ لرغبتها ورغ��ب��ة وال��دي��ه وي��واف��ق
على ذلك.

وبعد فرتة من دخول �شقيقته اجلامعة،
خطرت له فكرة مراقبتها عن ق��رب عند
خروجها من البيت ،وكيف تق�ضي وقتها
يف اجلامعة ،وحتى عودتها �إىل البيت ،فما
كان منه �إال �أنه قام بخياطة ثوب ونقاب،
وخرج خلف اخته وراقبها داخل اجلامعة،
و�إىل �أين تذهب ومن جُتال�س ،حتى و�صل
ب��ه الأم���ر �إىل ال��دخ��ول معها �إىل قاعات
املحا�ضرات واجللو�س على مقاعد املمرات
داخل الكليات.
وبعد مرور �أكرث من �أ�سبوع وهو على

ه��ذه احل��ال��ة ،وم��ع اخ��ت�لاط��ه ب��ع��دد من
الطالبات على اعتقاد منهن �أنه طالبة،
الح��ظ��ن حركاته ال��ت��ي ال ت��دل على �أن��ه
�أنثى ،لي�سارعن ويبلغن الأمن اجلامعي.
ب���دوره ق��ام ا ألم���ن باحتجاز ال�شاب
«املتخفي» ،وخالل التحقيق معه ك�شف
عن وجهه وخلع ما ك��ان يرتديه ،وبرر
م��وق��ف��ه ب���أن��ه �أراد م��راق��ب��ة �شقيقته ال
�أك�ث�ر ،م���ؤك��داً �أن���ه مل ي�ستخدم التنكر
لأغ��را���ض �أخ���رى ،ليتم �إط�ل�اق �سراحه
بعد ذلك.

ذهب ليسجل لالنتخابات ..فتفاجأ باستالم شقيقه
المتوفى البطاقات االنتخابية عنه
ال جديد يف �صباحات امل��واط��ن الأردين ح�سن
الرقيدي ،الذي اعتاد النهو�ض مبكراً للإ�شراف
ع��ل��ى �أغ���ن���ام���ه� ،إال �أن ي���وم االث���ن�ي�ن امل��ا���ض��ي ك��ان
خم��ت��ل��ف��اً ،ف��ق��د ق���رر ال���ذه���اب �إىل م��ك��ت��ب �أح����وال
«دي���رع�ل�ا» ،م��ن �أج���ل الت�سجيل واحل�����ص��ول على
البطاقات االنتخابية لأفراد �أ�سرته.
ي��ق��ول ال��رق��ي��دي :بعد �أن مت��ت تعبئة الطلب
للت�سجيل وتقدميه �إىل املوظف املخت�ص� ،أُعلمت

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

فيما بعد �أن هناك بطاقات �صادرة با�سمي و�أبنائي
من مكتب �أحوال «كرميه» ،الذي يتبع لواء الأغوار
ال�شمالية من حمافظة �إربد.
وتقدم الرقيدي بطلب �إىل �أح���وال «ديرعال»
ملعرفة من قام بت�سجيلهم ومن �أين جاء بالوثائق،
ما دام مل يتقدم هو بذلك ،ومل يكلف �أي �شخ�ص
لينوب عنه.
يقول« :ذهبت �إىل مكتب �أحوال «كرمية» فقيل

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

�إن �شقيقي ح�سني ت�سلم البطاقات العائدة لنا ،لكن
ما مل يكن يعلمه موظف املكتب �أن �أخ��ي ح�سني
متو َّفى منذ ع�شرة �أع���وام ،فعدت �إىل «دي��رع�لا»،
وبعد �ساعات ات�صل بي �أحد وجهاء الع�شرية الذي
�أث��ق ب��ه ،ليخربين �أن البطاقات ُ�سلّمت �إليه من
�أحد الأ�شخا�ص ،و�أنه طلب ت�سليمها لنا مع �سحب
ال�شكاوى ،لكنني رف�ض ا�ستالم البطاقات ،كون
املو�ضوع حمل �شكوى لدى احلاكم الإداري».

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

بكى على
فراق فأرين
رف���������ض����ت �أج�������ه�������زة الأم�������ن
يف م����ط����ار ال����ق����اه����رة ال������دويل
ال�����س��م��اح ل��راك��ب ليبي بال�سفر
�إىل طرابل�س وب��ح��وزت��ه ف���أري��ن
م��ن ن���وع « ه��ام�����س�تر» .و�أو���ض��ح
م�������ص���در م���������س�����ؤول يف امل����ط����ار،
أ�ن���ه �أث��ن��اء إ�ن��ه��اء �إج����راءات �سفر
ال��ط��ائ��رة الليبية امل��ت��ج��ه��ة �إىل
طرابل�س ،وعند تفتي�ش حقائب
راك���ب ل��ي��ب��ي ،ت��ب نّ�ّي� �أن بحوزته
ف����أري���ن ،ف��ت��م ا���س��ت��دع��اء طبيب
احلجر البيطري ،ال��ذي رف�ض
ال�����س��م��اح ب�����س��ف��ره��م��ا ،مل��خ��ال��ف��ة
ذل��ك للقانون ،رغ��م �أن الراكب
بحوزته �شهادة بيطرية بال�سفر.
و�أ���ض��اف امل�صدر �أن الراكب
ال��ل��ي��ب��ي ت����ن����ازل ع����ن ال���ف����أري���ن
ق���ب���ل ����س���ف���ره ل��ط��ب��ي��ب احل��ج��ر
ال���ب���ي���ط���ري ،ل��ت�����س��ل��ي��م��ه��م��ا �إىل
حديقة احليوان ،وبعد ت�سليمه
ال��ف���أري��ن غالبته ال��دم��وع ،قبل
�أن ي�سري م�����س��رع��اً �إىل منطقة
«ال�ت�ران���زي���ت» م��ن��ت��ظ��راً �إق��ل�اع
طائرته.
ع ــند وجـ ــود مـ�شـك ـلــة فـي التوزيع الرجاء االت�صال:

بريوت امل�صيطبة � -شارع عثمان بن عفان  -بناية العرت  -ط - 1هاتف - 01/360807 :فاك�س - 01/368256 :بريد �إلكرتوين:

هاتف01/666314 :

info@athabat.net

