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وفد كنسي في لبنان

أ�ك�����دت امل�����ص��ادر �أن وف�����داً م���ن ك��ب��ار ال��ك��رادل��ة
يف الفاتيكان ي��ن��وي ال��ت��وجّ ��ه �إىل لبنان بعد عيد
ا أل���ض��ح��ى امل���ب���ارك ،ل�لاج��ت��م��اع م��ع امل�����س���ؤول�ين يف
الأحزاب والقوى وال�شخ�صيات امل�سيحية ،ولإجراء
م�شاورات من �أجل �إيجاد ت�سوية يف ما يتعلق بو�ضع
قانون انتخابي ير�ضي جميع الأطراف امل�سيحية،
علماً �أن ال��وف��د الكن�سي مكلف �شخ�صياً م��ن بابا
الفاتيكان ب�إنهاء الأزمة التي قد ت�ؤدي �إىل ت�أجيل
االنتخابات.

يـومـيــة �سيــا�سـيــة م�ستـقـلـة  -تـ�صـدر م ؤ�قتـاً �أ�سـبـوعـيـاً  -تـ�أ�سـ�سـت عام 1908
السنة الخامسة  -الجمعة  17 -ذو الحجة 1433هـ  2 /تشرين الثاني  2012م.

ال�سعر 1000 :ل.ل 15 - .ل�.س.

FRIDAY 2 NOVEMBER - 2012

هــــــــل يـنــفــجـــر الـــــوضـــــع فــــي لــبـــــــنـــــان؟

االنتخـابـــات
األمـيركـيــــة

وتــزاوج األهـداف
العدوانية تجاه سورية
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ترايسي شمعون :ال يمكن تسمية
كـل هـذا الشغب في المنطقـة
بـ«الـربيــع العـربــي»
نظام آل خليفة يتمنهج صهيونيًا
بمحاصرة «العكر»
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االفتتاحية

 14آذار تعلن الحرب على الدولة
من �أكرث امل�شاهد ب�شاعة وتقزيزاً للبدن والعقل ،ما عر�ضته �إحدى �شا�شات
التلفزة عن طفلني يف ب��اب التبانة� ،أحدهما عمره ع�شر �سنوات والآخ��ر 12
�سنة ،وهما يحمالن بندقيتني �أط��ول منهما ،ويحزمان نف�سيهما مبما�شط
الذخرية ،وي�ؤكدان �أنهما جاهزان للقتال دفاعاً عن منطقتهما بعدما هرب
امل�سلحون «ال�ك�ب��ار» بالغنائم� ،أو خ��وف�اً على حياتهما م��ن القتل ،ومل ين�سَ
الطفالن �أن يوزعا ال�شتائم ،التي حفظوها عن ظهر قلب كالببغاوات ،على
�سورية واملقاومة ،والرئي�س جنيب ميقاتي وحكومته ،كما مل ين�سيا الرتحّ م
على �شهداء حمددين ،ومل ين�سيا �أي�ضاً متني «ال�شهادة» يف حرب �أزقة متوقعة.
لكن بعد الإطاللة الأخ�يرة لقوى � 14آذار من بيت الو�سط �أو من ق�صر
�أيا�س يف وادي �أبو جميل ،بغياب �صاحبه �أو وارثه ،ميكن للبناين �أن يفهم �س ّر
قرار �سرقة الطفولة و�إهراق دمها.
فـ«زعماء» ق��وى � 14آذار الذين اجتمعوا ا�ستثنائياً يف منزل �سعد الدين
احلريري يف وادي �أبو جميل� ،أو وادي اليهود كما كان البريوتيون ي�سمونه �أيام
زمان ،مل تكن مطالبهم متوا�ضعة �أبداً ،لأنهم مطمئنون على مالهم وبالهم،
فمعظمهم �أوالدهم �أو �أحفادهم بعيدون عن ال�شر ،ويتمتعون يف عوا�صم العامل
بال�سعادة وال�سالم ،ويغنّي كل واحد منهم على لياله.
احل��روب والأزم ��ات يف مفهوم ه ��ؤالء مل تكن �أو مل تُخلق لل��أوالد الذين
ُول��دوا ويف �أفواههم مالعق ذهبية ،وال ندري من �أين �أتوا بها ،وكيف كدحوا
القتنائها وتوارثها؟
ب�صوت ع��الٍ ون�برة ح��ادة ح�سمها ف ��ؤاد ال�سنيورة وه��و يتو�سط �أرك��ان 14
�آذار؛ �أن ال ��ص�ل��ح ،وال ح ��وار ،وال ت�ف��او���ض ،وال ل �ق��اء� ،إال بتحقيق مطالب
«يوم الغ�ضب»؛ حني تكليف جنيب ميقاتي بت�شكيل احلكومة ،ويوم �أعلنها مَن
ا�ست�شار زوجته وهو يقف �إىل جانب ال�سنيورة ،هلمّوا �إىل احتالل ال�سراي.
كل مطلب لـ� 14آذار يف وادي �أبو جميل يحتاج �إىل �أكرث من اجتماع ملجل�س
الأمن الدويل.
باخت�صار ،مل ي�أت ف�ؤاد ال�سنيورة ،الذي كان يجل�س بني �سمري جعجع و�أمني
اجلميل ،بجديد ،هو ذكر بكل ما طالبت به املعار�ضة منذ تكليف ميقاتي حتى
اليوم ،لكن الذي اختلف �أن بيانهم هذه املرة جاء ك�إعالن حرب ،وفيه حماولة
انف�ض عنهم ،فا�ستعانوا
�سخيفة لتكرار م�شهدية العام 2005؛ با�ستنها�ض �شارع ّ
ب�صديق يف �ساحة ال�شهداء لبّى طلبهم ،فكان ح َملَة علم االنتداب الفرن�سي يف
�سورية �أكرث من حمَلة الرايات الزرقاء وال�صليب امل�شطوب والأرزة املثلثة على
طريقة الأهرامات.
ثمة حقيقة ك�شفها ه��ؤالء ،وهي �أنهم وحدهم �أو ال أ�ح��د ،و�أنهم مُ�صرون
على املغامرة ،وعلى تعطيل الدولة ،وعلى �إرهاق النا�س وتعطيل م�صاحلهم،
وتوتري الأجواء حتى النهاية.
تُرى على ماذا يراهنون؟
تابعوا ت�ط��ورات عمليات ا�ستخراج ال�غ��از م��ن قبل ال�ع��دو ال�صهيوين من
بحر فل�سطني املحتلة ..حبذا لو يفهم ه��ؤالء مل��اذا ا�ستبيح دم جيهان طوين
فرجنية �إبنة ال�سنتني عام  ..1978حبذا لو ي�ستقرئون دماء الطفلني جوليان
وطارق داين �شمعون عام  ..1993من دون �أن نن�سى �أبداً حرمة املوتى يف مقربة
ال�سنطية ..ف�أين �صارت عظامهم؟ حبذا لو يعطي ف�ؤاد ال�سنيورة جواباً بد ًال
من بياناته «احلربجية»!

�أحمد �شحادة

أصوات نشاز تطالب بالقطيعة
مع مشروع األمة

ل�ي���س��ت امل� ��رة الأوىل ال �ت��ي ت��رق ����ص فيها �أب��واق �اً ل��دى الآخ��ري��ن ،وق��د ج��اءت�ه��م فر�صة
قوى � 14آذار فوق الدماء ،ال�ستغالل اللحظة احللم بتحقيق ان�ق�لاب �سيا�سي يعيدهم �إىل
وا�ستثمارها �سيا�سياً لتحقيق �أه��داف �سيا�سية جنة ال�سلطة ،بعدما اك �ت��ووا ب�ن��ار ال� ُب�ع��د عن
ي���ص�ع��ب ال��و� �ص��ول �إل �ي �ه��ا يف ظ ��رف خم�ت�ل��ف ،كرا�سي ال�سلطة والت�سلط ،لكن ف�شل االنقالب
ولتحويل املنا�سبة �إىل حدث فئوي يدفع البلد زادهم �سعاراً و�إ�صراراً على التحري�ض و�صناعة
�إىل ال �ف�تن ال �ت��ي ي�ت�ع� ّي����ش ك�ث�ير م��ن ال�سا�سة الفنت.
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ع�ل��ى ن��اره��ا وم� آ���س�ي�ه��ا ،خ�صو�صاً
ه�ؤالء ،و�إن كانوا لبنانيي الهوية� ،إال �أنهم
�أولئك الذين يفرقون بني دم ودم ،وبني �ضحية معروفون بانتماءاتهم املخابراتية الأجنبية،
و�ضحية.
بع�ضهم «�أم�يرك��ي على عينك ي��ا ت��اج��ر» ،من
�ش ّكلت حادثة اغتيال رئي�س �شعبة املعلومات خالل تبنيه ال�سيا�سات الأمريكية وحمله جواز
يف قوى الأمن الداخلي؛ اللواء و�سام احل�سن� ،سفرها ،والبع�ض الآخ��ر يتفاخر ب��أن «باري�س
م �ن��ا� �س �ب��ة ل � �ه � ��ؤالء ل ��رف ��ع � �س �ق��ف ال �� �ش �ع��ارات م�صدر �إلهامه» ،والبع�ض الثالث �سبق له �أن
التحري�ضية الفئوية والفتنوية ،فكثريون ،كما تدرب على ال�سالح يف امل�ستعمرات ال�صهيونية
ن�ع��رف ،ي��ري��دون حجز �أمكنة لهم على لوائح داخ ��ل فل�سطني امل�ح�ت�ل��ة ،وا��س�ت�ع�م��ل ال���س�لاح
االن�ت�خ��اب��ات النيابية املقبلة ،و أ�ق���ص��ر الطرق «الإ�سرائيلي» يف قتل �إخوانه ورفاقه ومواطنيه،
�إىل ذل��ك رف��ع ال���ص��وت ب�ح��دة ون�ب�رة ت ��ؤذي��ان وه ��ؤالء يجتمعون معاً يف بوتقة تتقاطع عند
وجترحان �أكرث من حد ال�سيف ،وو�صل الأمر م�صدر التمويل الآت��ي من املمالك وامل�شيخات
بالبع�ض �إىل تخيري اللبنانيني بني «القطيعة» والإمارات املغت�صبة ملنابع النفط العربية.
بني �شرائحهم ،وبني التخلي عن �سالح املقاومة
وه � ��ؤالء� ،أ� �ص �ح��اب الأ� �ص ��وات امل�ف�ت�ن��ة ،هم
الذي حمى وما يزال يحمي لبنان واللبنانيني �أنف�سهم الذين انحازوا �إىل العدو «الإ�سرائيلي»
من العدوانية «الإ�سرائيلية» ،مقابل ال�سكوت عام  ،2006وقالوا بال�صوت العايل «�إن �إ�سرائيل
عن �أ�سلحة احلرب الأهلية واالحتفاظ بها� ،أياً مل تعت ِد على لبنان ،لكن ح��زب اهلل هو الذي
كان حاملها.
اعتدى عليها» ،وه ��ؤالء هم بع�ض من درجت
و«زحايف
وال�ل�اف ��ت �أن �أ� �ص �ح ��اب ه ��ذه «ال �� �س �ق��وف ت�سميتهم بـ«�أطفال جيفري فيلتمان»ّ ،
امل��رت�ف�ع��ة»؛ �إن جل�ه��ة �أح�ج��ام�ه��م �أو �أدواره� ��م ،ج��ون ب��ول�ت��ون» ،و« أ�ح�ب��اب كوندولي�سا راي����س»،
لي�سوا دائماً من �أ�صحاب القرار يف هذا املحور لذلك مل يكن م�ستغرباً �أن تبلغ بهم الوقاحة
ال �� �س �ي��ا� �س��ي ،ب ��ل ه ��م يف ح�ق�ي�ق�ت�ه��م م ��ن «�أه ��ل ح��د ال��دع��وة �إىل ال�ق�ط�ي�ع��ة ب�ي�ن ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين،
التوريط» و�أرباب املزايدات ودعاة التطرف� ،أو باعتبار ذلك �أق�صر الطرق �إىل �إيقاعهم يف نار
هم من الأدوات الرخي�صة التي اختارت العمل الفتنة.

�أقطاب من � 14آذار خالل لقاء ت�شاوري يف معراب

«�إما �أن ي�سلم حزب اهلل �سالحه� ،أو الطالق
مع اجلمهور الذي يحت�ضنه» ..هذا ما تفتقت
ب��ه عبقرية «ال�ط��اب��ور اخلام�س» ال��ذي تعودنا
على �أ�صواته ،و�إن تبدلت �أ�سماء أ�ف��راده ،لكن
م�ه��ام�ه��م مل ت �ت �ب��دل ،وه ��ي خ��دم��ة م���ش��اري��ع
التحالف الأمريكي  -الأطل�سي  -ال�صهيوين
يف منطقتنا.
ُرب �سائل عن حق :هل املقاومة و�سالحها
وج �م �ه��وره��ا ه ��م ح��ال��ة ال �ن �� �ش��از ال �ت��ي يجب
التخل�ص منها ،وخدمة مل��ن؟ �أم �أن الن�شاز يف
مكان �آخر ،وهو الذي يجب و�ضع احلد له؟
الواقع والتاريخ والذاكرة ال�سليمة يقولون
لنا �إن امل�ق��اوم��ة اللبنانية والعربية احلديثة
وجدت منذ �أن ُوجد اال�ستعمار يف بالدنا ،والذي
�أ�صدر «وعد بلفور» و�أعطى فيه ما ال ميلك ملن
ال ي�ستحق ،وجعل فل�سطني م�ستعمرة ُ
ل�شذاذ
الآف��اق ،على ح�ساب ت�شريد �شعبها وطرده من
بالده.
ك �م��ا �أن امل �ق��اوم��ة يف ل �ب �ن��ان ،خ���ص��و��ص�اً
م �ق��اوم��ة «ح� ��زب اهلل»� ،أث �ب �ت��ت ج � ��دارة غري
م�سبوقة يف الت�صدي لهذا العدوان ال�صهيوين
القادم �إلينا من �أحقاد الغرب و�أطماعه ،ومن
ُجنب الأنظمة العربية وخنوعها أ�م��ام القوى
ال �ك�ب�رى ،وم��ا ك��ان ل�ل�ب�ن��ان �أن ي�ف�ك��ر ،جم��رد
تفكري ،يف ا�ستغالل مياهه والنفط املوعود،
ويف ح�م��اي��ة �أر� �ض��ه وم�ن��ع مت��دد امل�ستعمرات
ال�صهيونية �إليها ،لوال �سواعد جماهدي هذا
احلزب ،ولوال الدماء الزكية التي حمت �أر�ض
لبنان وك��رام�ت��ه ،وخ�ي��ار املقاومة و�ضرورتها
ه��ي ج��زء م��ن ت��اري��خ املنطقة و�شعوبها ،وهي
�سابقة على كل من كانت له يد بي�ضاء يف �إبقاء
ذروتها م�شتعلة ،وال ميكن �أن يكون عز الدين
الق�سام وعبد ال�ق��ادر احل�سيني وج�م��ال عبد
النا�صر وعبا�س املو�سوي وراغ��ب حرب وقادة
الثورة الفل�سطينية و�شهدا�ؤها نكرات ،فيما
�أ�صوات رموز وقادة � 14آذار ونوابها و�صبيانهم
هي �أ�صوات احلق ،بل �إن ه�ؤالء الذين �ضللوا
النا�س وحرفوهم عن ج��ادة احلق وال�صواب،
وج�ع�ل��وه��م ي�ن���س��ون فل�سطني وح �ل��م ال �ث��ورة
وال �ت �ح��ري��ر وال �ت �ق��دم وال �ت �غ �ي�ير ،ه��م غ��رب��ان
ه��ذا الزمان الذين ينعقون بلكنات �أمريكية
و�صهيونية قبيحة تطعن بكل ما هو م�ضيء
يف ه��ذه الأم ��ة ،وه��م ال��ذي��ن يجب «ال�ط�لاق»
معهم ،والقطيعة مع م�شاريعهم امل�شبوهة.

عدنان ال�ساحلي

همسات
www.athabat.net

ترقية عثمان ..وإال
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

ُي�ت��وق��ع �أن تتم ترقية العقيد
ع �م��اد ع�ث�م��ان �إىل رت �ب��ة ع�م�ي��د يف
القريب العاجل� ،أو �إعطائه ِق�دَم
ا��س�ت�ث�ن��اء ل �ك��ي ي���ص�ب��ح �أع �ل��ى من
العقيد �سعيد ف��واز ،ولكي يت�سنى
ل��ه رئ��ا��س��ة «ف ��رع امل �ع �ل��وم��ات»� ،إال
�إذا واف��ق الرئي�س نبيه ب��ري على
ا�ستبدال فواز ب�ضابط �شيعي �آخر
يكون �أق��ل رتبة م��ن عثمان ،لأن��ه
�سيكون ن��ائ�ب�اً ل��ه ،لكن املعلومات
تقول �إن تغيري ف��واز غري وارد يف
مفكرة بري.

استبعاد اتهام «إسرائيل»

نُقل عن ال�سفري الأمريكي ال�سابق فن�سنت باتل تعقيباً على الهيجان ال�سيا�سي
املنفلت يف لبنان ،ا�ستغرابه من منهجية �إ�سقاط فر�ضية كون «�إ�سرئيل» من امل�شكوك
ب�أمرهم يف عملية اغتيال العميد و�سام احل�سن ،وك�أن ال �أذرع لها على الأر�ض اللبنانية.
كما نُقل عن باتل �أنه كان يدرك حجم الأعمال «الإ�سرائيلية» العدوانية �ضد
لبنان عندما كان �سفرياً ،و«كنت م�ضطراً حينها �إىل ال�سكوت ،لكن كنت �أبلّغ الإدارة
بكل التفا�صيل� ،أما الآن ف�أنا حر ،و�أُح�س من خربتي بذلك».

إعجاب الـ«أف.بي.أي»
قالت مرجعية ق�ضائية� ،إن فريق الـ«�أف.بي.اي» الذي توىل �إجراء م�سح ملوقع
اجلرمية حيث اغتيل اللواء و�سام احل�سن� ،أبدى �إعجابه بالعمل التقني والتحقيقات
التي قام بها �ضابط �أمني يف «فرع املعلومات» يتوىل التحقيق.
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المس بمقام رئاسة مجلس الوزراء
اعتداء على السيادة الوطنية
ح �ي��ال حم ��اول ��ة اق �ت �ح��ام م �ق��ر رئ��ا� �س��ة
جمل�س ال��وزراء «ال�سرايا الكبرية» من قوى
� 14آذار ،قبل م��واراة جثما ْ
ين اللواء و�سام
احل���س��ن وامل ��ؤه��ل �أح�م��د �صهيوين ال�ت�راب،
وحتت �شعار «�إ�سقاط حكومة الرئي�س جنيب
ميقاتي» ،بذريعة حتميلها م�س�ؤولية عملية
ن�سجل املالحظات الآتية:
اغتيالهماّ ،
� -1أن عملية االقتحام غري م�سبوقة يف
تاريخ لبنان منذ عام  ،1943فلم ي�سبق لأي
فريق �سيا�سي �أن هدد بهذا اخل�صو�ص ،حتى
يف ظ��ل �أزم ��ات �سيا�سية ح��ادة م��ر بها لبنان
طوال العقود الأربعة املا�ضية ،ويف مقدمها
عندما كلف الرئي�س �أمني اجلميل اجلرنال
مي�شال عون برئا�سة احلكومة.
� -2إن ا��س�ت�ن�ك��ار امل�ح��اول��ة و�إدان �ت �ه��ا من
اجل�م�ي��ع ،خ�صو�صاً ق �ي��ادات الأح� ��زاب التي
�أعطت القرار بالهجوم ،ال يكفي� ،إمنا يقت�ضي
فتح حتقيق ق�ضائي ،ملعرفة من خطط وقرر
ونفذ ،و�إيقاع العقاب القانوين الذي توجبه
جرمية االقتحام� ،إذ �إنها باملفهوم الد�ستوري
وال �ق��ان��وين مب�ن��زل��ة اع �ت��داء ع�ل��ى ال���س�ي��ادة
ال��وط�ن�ي��ة ،وم ����س ب ��أم��ن ال ��دول ��ة ،لأن مقر
رئا�سة احلكومة مقر لبناين ر�سمي ال يجوز
لأحد �أن يعتدي عليه مهما كان ال�سبب ،و�أياً
يكن انتما�ؤه ال�سيا�سي.
 -3غ�ير م�سموح �أن ت�ش ّكل ال�ت�ج��اذب��ات
ال�سيا�سية� ،إن مل نقل النزاعات ،مربراً للنيل
م��ن امل��ؤ��س���س��ات ال��وط�ن�ي��ة� ،سيما امل�ؤ�س�سات
ال��د��س�ت��وري��ة الأم ال �ت��ي ي �ق��وم عليها بنيان
النظام ال�سيا�سي اللبناين� ،إذ يجب �أن تبقى
مب �ن ��أى ع��ن ك��ل ال �ن��زاع��ات ،مب��ا ف�ي�ه��ا غري
املدنية.
� -4أ��س�ق�ط��ت حم��اول��ة االق �ت �ح��ام �شعار
«ال�ع�ب��ور �إىل ال��دول��ة» ،وك�شفت �أن املق�صود
به هو اال�ستئثار بال�سلطة ،وانتزاعها عنوة
من الفريق احلاكم ،خالفاً ملقوالت التداول
ال�سلمي الدميقراطي للحكم ،وطعناً ب�أ�صول
اللعبة ال��دمي�ق��راط�ي��ة ال�برمل��ان�ي��ة الناظمة
لعملية ت�شكيل احلكومات اللبنانية.
 -5مل يكن الهدف من حماولة االقتحام
عر�ض ع�ضالت لقوى حزبية و�إرهاب الر�أي
العام اللبناين ،و�إي�صال ر�سالة مفعمة ب�سوء
ا�ستغالل دم ال�شهيدين لكل من يعنيه ال�ش�أن
اللبناين يف اخلارج� ،إمنا �أي�ضاً امل�س ب�شخ�ص
رئ�ي����س احل�ك��وم��ة وم��ا مي�ث��ل ع�ل��ى ال�صعيد
الإ�سالمي والوطني ،و�إرهابه ال�ستكمال ما

�أب�ل�غ��ه لرئي�س اجل�م�ه��وري��ة ع��ن ع��زم��ه على
اال��س�ت�ق��ال��ة ،ل�ك��ن ك�م��ا ي�ق��ال ان�ق�ل��ب ال�سحر
على ال�ساحر ،وحت��ول مفعول املحاولة �إىل
بقائه على ر�أ�س احلكومة كما لو �أنه نال ثقة
جديدة؛ �سيا�سية و�شعبية ودبلوما�سية من
طرف «دول الفيتو» يف جمل�س الأمن.
� -6إن ال �ل �ج��وء �إىل اق �ت �ح��ام ال���س��راي��ا
احل �ك��وم �ي��ة ع ��ن ط��ري��ق ال �ع �ن��ف والإره� � ��اب
وال�صدام مع القوى الأمنية ال�ساهرة على
�أمن امل�ؤ�س�سات الر�سمية و�أمن املواطن ،نبذ
للطرق ال�سلمية الدميقراطية للتعبري عن
فداحة اخل�سارة التي �أ�صابت لبنان ب�شهادة
ال�ل��واء و��س��ام احل�سن ،وي�ع�ّب رّ ع��ن الإف�لا���س
ال�سيا�سي الذي �أ�صاب قوى � 14آذار ،وي�ؤ�شر
�إىل فقدانها امل�صداقية ب�شعاراتها و�سعيها
�إىل االن� �ق�ل�اب ع �ل��ى الأع � � ��راف وال�ت�ق��ال�ي��د
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ال��وط �ن �ي��ة ال� �ت ��ي حت �ك��م �إدارة
اخلالفات ال�سيا�سية.
� -7أ� �س��اءت حم��اول��ة االق�ت�ح��ام �إىل روح
ال�شهيد ال�ل��واء احل�سن ،ال��ذي ك��ان يف فرتة
�سابقة ي�ت��وىل م�س�ؤولية ال�سهر على �أم��ن
ال�سرايا احلكومية ،و�أ� �س��اءت �إىل �إجن��ازات��ه
الوطنية الكربى ،وعلى ر�أ�سها ك�شفه �أكرث
من ثالثني �شبكة جت�س�س �صهيونية ،بحيث
ي�ستحق �أن يو�صف بـ«�صائد العمالء».
 -8تفتح حماولة االقتحام غري امل�سبوقة
م�س�ألة موقع رئي�س احلكومة بو�صفه ر�أ�س
ال�ه��رم لل�سلطة التنفيذية ،وامل �� �س ��ؤول عن
تنفيذ ال�سيا�سة العامة التي ي�ضعها جمل�س
ال � � ��وزراء ،ب�ع��د �أن ي�ط��رح�ه��ا �أم � ��ام املجل�س

عائلة «السماسرة»

وال��دة نائب يف تيار �سيا�سي لبناين معار�ض،
يقوم مبهمات التفاو�ض التي توكل �إليه يف تركيا،
طلبت م��ن مواطنني إ�ح���ض��ار أ�ل��ف دوالر مقابل
�إجناز كل معاملة لت�أدية فري�ضة احلج ،قائلة لهم
�إن ابنها نافذ يف ال�سفارة ال�سعودية يف بريوت.

تحضيرًا لـ«ساعة الصفر»

يـقــال

أين ستجري انتخابات
محامي بيروت؟

�أن�صار � 14آذار بعد حماولة اقتحام ال�سراي احلكومي

ُ�سجلت عدة ا�ستقاالت من جمعية ذات طابع
�إ�سالمي يف ب�ي�روت ،تقوم يف ه��ذه الأي��ام بقب�ض
الأم ��وال م��ن ق�ط��ر ،وت��وزي��ع م��ا تب ّقى منها على
ال�ضيوف ال�سوريني يف لبنان .وعلمت «الثبات»
�أن عدداً من امل�ستقيلني التحقوا بحركة «مع ّمم»

ال�ن�ي��اب��ي وي�ن��ال ث�ق�ت��ه ،ب�ين رئ��ا��س��ة ال�سلطة
الت�شريعية ورئ��ا��س��ة اجل�م�ه��وري��ة ،م��ادام��ت
تركيبة النظام ال�سيا�سي طائفية قائمة على
�أ�سا�س التوازن بينها يف �إدارة البلد.
ت�ف�ت��ح امل �� �س � أ�ل��ة جل�ه��ة جم�ه��ول�ي��ة ف�ترة
الرئا�سة واحلكومة ،وارتباطها بالتجاذبات
ال�سيا�سية الداخلية ،و�أي�ضاً اخلارجية ،حيث
توجه ال�سهام �إليها وخ�صو�صاً �إىل رئي�سها
م��ن دون ه ��وادة ،يف ح�ين ومب��وج��ب الفقرة
الثانية من املادة  /49/من الد�ستور :ينتخب
رئي�س اجلمهورية ملدة �ست �سنوات ،ومبوجب
الفقرة الأوىل من املادة  /44/من الد�ستور
ينتخب رئي�س املجل�س النيابي ونائبه ملدة
�أرب ��ع � �س �ن��وات� ،أي مل ��دة والي ��ة امل�ج�ل����س ،مع
العلم �أن��ه ال ي�سمى رئي�س احلكومة �إال بعد
ا�ست�شارات نيابية ملزمة ،وكذلك بالن�سبة
�إىل ت�شكيلها (امل ��ادة  53/2م��ن الد�ستور)،
مبعنى �أن رئ�ي����س احل�ك��وم��ة ي�سمى رئي�ساً
من خالل اال�ست�شارات النيابية امللزمة ،مبا
ي��وازي انتخاب رئي�س اجلمهورية ورئي�س
املجل�س النيابي من طرف املجل�س النيابي،
فلماذا عمر هاتني الرئا�ستني حمدد وثابت
وم�ستقر ،وع�م��ر رئي�س احل�ك��وم��ة متحرك
وغري معروفة فرتة واليته؟
ال ��ش��ك أ�ن ��ه �أم ��ر م �ن� ٍ
�اف ل�ل�م���س��اواة بني
الرئا�سات والتوازن ال�صحيح بني الطوائف
يف �إدارة دفة احلكم ،وجمحف بحق الطائفة
ال �ت��ي مي�ث�ل�ه��ا رئ �ي ����س احل �ك��وم��ة ،جل �ه��ة �أن
ت �ك��ون وم� ��ن مي�ث�ل�ه��ا ع �ل��ى ر�أ�� � ��س ال���س�ل�ط��ة
التنفيذية مك�سر ع�صا ل�سهام كل من يريد

م��ن م��دي�ن��ة � �ص �ي��دا� ،أ� �س�ي�ر ب��ث ال�ف�ت�ن��ة ال���ُّ�س�ن�ي��ة
ال�شيعية يف لبنان ،بعد �أن م ّول وج ّهز للم�ستقيلني
مكاتب خا�صة يف بريوت ،مهمتها جمع املعلومات
وامل�ؤيدين حت�ضرياً لـ«�ساعة ال�صفر».

من فشل إلى آخر

ب�ع��د �أن ل�ف�ت��ت «ال �ث �ب��ات» ��س��اب�ق�اً �إىل خطط
م��و� �ض��وع��ة م ��ن ق �ب��ل ف��ري��ق � 14آذار لإ� �س �ق��اط
احل�ك��وم��ة ،واع�ت�م��اد خ�ي��ار ال���ش��ارع للهجوم على
ال�سراي ،وبعد الف�شل الذريع الذي ا�صطدمت به
�سيا�سياً ودبلوما�سياً ،على ال�صعيد ْين الأوروب��ي
والأم�يرك��ي ،م��ازال��ت تلك ال�ق��وى ت�سعى لتنفيذ
�سل�سلة خطوات ت�صعيدية لت�أزمي الو�ضع �أكرث يف
لبنان ،من �أجل �إ�سقاط احلكومة ،وا�ستثمار ذلك
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ت�سجيل نقاط �سيا�سية غالباً ما تكون غري
مو�ضوعية على رئي�سها� ،سيما �أن ت�سميته
وت�شكيل حكومته ي�ستند �إىل موقف الكتل
النيابية ،ما �أن تنق�سم بني �أغلبية و�أقلية،
في�سمى م��ن ط��رف الأك�ثري��ة� ،أو تتوافقان
على ت�سميته حتت عنوان ما ي�سمى حكومة
�إنقاذ �أو وح��دة وطنية ،وميزان ت��وزع الكتل
ال�ن�ي��اب�ي��ة ي�ب�ق��ى ق��ائ �م �اً ط ��وال ف�ت�رة والي��ة
املجل�س النيابي ونادراً ما يطر�أ على توزعها
�أي تعديل.
ل��ذل��ك ،ن ��رى يف � �ض��وء م��ا ع��ر��ض�ن��ا� ،أن
امل���س��اواة ب�ين ال��رئ��ا��س��ات وتوليد اال�ستقرار
ال�سيا�سي للبلد وح���س��ن تطبيق احلكومة
لبيانها ال� ��وزاري ،و�إن���ص��اف�اً للطائفة التي
ميثلها رئي�س احلكومة ،يوجب على ن��واب
ال�سنية التقدّم مب�شروع
الطائفة الإ�سالمية ُّ
قانون د�ستوري لربط والية رئي�س احلكومة
وح �ك��وم �ت��ه ب �ف�ت�رة مم��اث �ل��ة ل ��والي ��ة رئ�ي����س
املجل�س النيابي ،و�إال �سي�أتي وقت نرتحم فيه
على مقولة رئي�س ال ��وزراء امل��رح��وم �سامي
ال�صلح ال�شهرية يف �« :1952/9/9إن رئي�س
الوزراء با�ش كاتب»� ،أو مقولة دولة الرئي�س
املرحوم عبد اهلل اليايف يف �« :1966/12/2إن
رئي�س احلكومة �إذا مل ي�ستقل من من�صبه
عندما يطلب �إليه ذلك ف�إنه يخلق ما ي�سمى
�أزم� ��ة احل �ك��م» ،ن �ق��ول ون��ذ ّك��ر ب��ال��رغ��م من
الإ�صالحات التي �أدخلها اتفاق الطائف على
الد�ستور.

د .عدنان �أحمد بدر

يف تعبئة اجلماهري يف االنتخابات املقبلة ،عرب
برنامج زمني ّمت تن�سيقه قبل �ستة �أ�شهر تقريباً.

بعضهم رفض المقاطعة

بع�ض نواب � 14آذار ،وعلى ر�أ�سهم رئي�س جلنة
الإدارة والعدل النيابية ،وبينهم نقيب حمامني
�سابق ،غ�ير را��ض�ين على ق��رار مقاطعة املجل�س
ال�ن�ي��اب��ي ،لأن�ه��م ي�ع�ت�برون ذل��ك �إخ �ل� ً
اال خ�ط�يراً
بالوكالة التي منحهم �إياها ال�شعب كممثلني له
يف الندوة النيابية ،مبا هي امل�ؤ�س�سة الد�ستورية
الأوىل يف ال��دول��ة .وق��د ل��وح��ظ �أن رئي�س جلنة
الإدارة والعدل �شارك يف لقاء الأرب�ع��اء النيابي،
ح�ي��ث �أك ��د �أن ال م�ق��اط�ع��ة ل�ل�م��ؤ��س���س��ات ،ع��ازي �اً
املقاطعة �إىل �أ�سباب �أمنية لي�س �إال.

مل حت��دد نقابة امل�ح��ام�ين يف ب�ي�روت مكان
إ�ق��ام��ة االن �ت �خ��اب��ات امل�خ���ص���ص��ة ل�ل�ع���ض��وي��ة يف
الأح� ��د ال�ث��ال��ث م��ن ت���ش��ري��ن ال �ث��اين ،فبعدما
ك��ان��ت جت ��ري يف ق��اع��ة «اخل� �ط ��ى ال���ض��ائ�ع��ة»
يف ق�صر ع��دل ب�ي�روت ،ف� ��إن �أع �م��ال الرتميم
والت�أهيل وور�شة البناء القائمة على قدم و�ساق
حتول دون ا�ست�ضافة االنتخابات على �أر�ضها،
والأم��ر ال يقت�صر على رم��ل وت��راب وح�ج��ارة،
ب��ل ثمة م��ا ه��و أ�خ�ط��ر وي�ه��دد ح�ي��اة املحامني،
وي�ت�م�ث��ل ب��احل �ف��ري��ات امل �ق��ام��ة ح ��ول الأع �م��دة
العارية واخرتاقها لل�سقف ،وهذا ال يبعث على
االطمئنان على ما يردد املحامون يف جمال�سهم،
�سواء �أكان يف «بيت املحامي»� ،أم خالل انتظارهم
جلل�ساتهم على �أبواب املحاكم ودوائر التحقيق،
وهم يرتقبون كلمة جمل�س النقابة لأن يبادر
ويتخذ ق��راراً بتحديد مكان آ�خ��ر يكون كبرياً
ووا�سعاً وقادراً على احتواء �أكرث من �أربعة �آالف
حمام ،مع �صناديق االقرتاع ،والتجهيزات التي
ترافق االنتخابات عادة.

من الشمال إلى بيروت

توجه
بعد ت�شييع ال�ل��واء و�سام احل�سنّ ،
عدد كبري من ال�شباب املقنعني القادمني من
ال�شمال اللبناين ،وهم مدججون بال�سالح،
وبرفقة أ�ح��د ال�ضباط املتقاعدين (برتبة
عقيد) �إىل منطقة الطريق اجلديدة ،وبعد
�أن �أقاموا عدة حواجز على مداخل املنطقة
امل ��ذك ��ورة ،ومل ��دة ي��وم�ين ،ام�ت�ع����ض الأه ��ايل
و أ�ب��دوا انزعاجهم ،ما �أدى �إىل تدخّ ل �سريع
من قبل م�سو�ؤيل «التيار» لتهدئة الأجواء،
و�سحب امل�سلحني ال�شماليني وال�ع��ودة بهم
�إىل مناطقهم.

غياب مطلوب لـ«العدالة»

منذ ��ص��دور ال�ق��رار االتهامي يف ق�ضية
أ�ح ��داث نهر ال �ب��ارد ،مل يعد متهم رئي�سي
غري خملى �سبيله يف ه��ذه الق�ضية ،يظهر
يف و�سائل الإعالم كما كان يفعل قبل �صدور
القرار املذكور ،والذي ن�سب �إليه جناية.
وللتذكري ف�ق��ط ،ف ��إن ه��ذا امل�ت�ه��م ،وهو
رج��ل دي��ن غ�ير م�ع�م��م ،أ�خ �ل��ي �سبيله ل��دى
الق�ضاء الع�سكري ،ومل تتم مراجعة املحقق
العديل القا�ضي غ�سان عويدات ب�ش�أنه ،ومل
ي �ق��دم �إل �ي��ه ط�ل��ب لإخ �ل�اء �سبيله ،فجرى
�إطالق �سراحه خالفاً للقانون.

الخالف بين الحريري وجنبالط
و�صف �أح��د ال��وزراء ال�سابقني اخل�لاف��ات املفت َعلة التي
ظ �ه��رت ف �ج��اة وم ��ن دون ��س��اب��ق إ�ن� ��ذار ب�ين ال��رئ�ي����س �سعد
احلريري ووليد جنبالط بـ«اللعبة املك�شوفة»� ،سائ ً
ال :ملاذا
ك��ان ي�سافر جنبالط دائ�م�اً �إىل فرن�سا؟ وه��ل اختلف مع
احلريري حول قانون االنتخابات� ،أو ب�ش�أن امللف ال�سوري؟
وه��ل اختلف معه ب���ش��أن امل��دي��ري��ن التابعني للحريري يف
ال��وزارات التي ي�شرف عليها وزراء جنبالط؟ وهل توقفت
االجتماعات التن�سيقية بني منطمة �شباب التقدمي و�شباب
«امل�ستقبل»؟ خامتاً كالمه بالقول�« :إنهما يف وئ��ام حميم،
وما يجمع بينهما �أكرث بكثري مما يفرقهما ،وهذه احلركات
قدمية ون�ص ك��م ،وجميع اللبنانيني كا�شفينها ،خ�صو�صاً
�أ�صدقاءهما يف املجل�س النيابي».
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أحداث األسبوع

هل ينفجر الوضع في لبنان؟
تخوّف كثري من اللبنانيني من ح�صول انفجار
كبري يهدد ال�سلم الأه�ل��ي وي�ج� ّر البلد �إىل حرب
�أهلية ،وذل��ك إ�ث��ر اغتيال اللواء و�سام احل�سن وما
ت�لاه من ت�صعيد �أمني و�سيا�سي ق��ام به فريق 14
�شباط ،وال��ذي ح��اول من خالله �أن يقوم بفر�ض
�أم��ر واق��ع ج��دي��د ع�ل��ى ال���س��اح��ة اللبنانيةُ ،ي�ح��رج
م��ن خ�لال��ه داع�م�ي��ه م��ن دول ال �غ��رب ،وخ�صومه
ال�سيا�سيني يف ظل هول �صدمة االغتيال.
وبالطبع� ،إن حادثة االغتيال وم��ا تالها ،وما
ح��اول ه ��ؤالء �أن يقوموا به على ال�ساحة املحلية،
ال مي �ك��ن ف���ص�ل��ه ع��ن ت��داع �ي��ات م��ا ي�ح���ص��ل على
الأرا�ضي ال�سورية ،خ�صو�صاً بعد الإجن��از امليداين
الذي حققه اجلي�ش ال�سوري يف احلرب التي ي�شنها
حم��ور ال�غ��رب  -تركيا  -دول اخلليج عليه ،وهي
�أم��ور دفعت الغرب �إىل الي�أ�س من �إمكانية تغيري
ال�ن�ظ��ام ال���س��وري ،ف�لا جمل�س الأم ��ن م�ت��اح عربه
التغيري ،وال التدخل الع�سكري ،وال ا�ستعمال �سيف
الإره ��اب املتنقل ،ي�ب��دو �أن��ه �سيهز ه��ذا ال�ن�ظ��ام �أو
يدفعه للرحيل طوعاً �أو بناء على ال�ضغط ال�شعبي.
يف ظ��ل ه ��ذه ال�ن�ت�ي�ج��ة وه� ��ذا ال �ت��وج��ه ،ي���س��ود
الأو� �س��اط ال�سيا�سية والدبلوما�سية قناعة  -كنا
حتدثنا عن �ضرورتها منذ بداية الأزمة � -أنه ال حل
للأزمة النا�شبة يف �سورية� ،إال باجللو�س �إىل طاولة
ح ��وار وط�ن��ي ي�ت��م فيها متثيل جميع ال�ق��وى ذات
التمثيل ال�شعبي يف �سورية ،ت�ؤدي �إىل قيام حكومة
وحدة وطنية ت�شرف على انتخابات نيابية ورئا�سية،
من املرجح �أن تف�ضي �إىل �إعادة انتخاب ب�شار الأ�سد
جم ��دداً ،مل��ا ب��ات ل��ه م��ن ت��أي�ي��د يف نظر �شعبه بعد
الأزمة ،وملا يعطيه من �أمل با�ستقرار فقده ال�شعب
ال�سوري على مدى ما يقارب ال�سنة والن�صف.
وال � �ش��ك �أن ت �� �ص��ور احل ��ل ه ��ذا � �س �ي �ك��ون فيه
خ��ا� �س��رون وراب� �ح ��ون ،و��س�ي�ك��ون �أب� ��رز اخل��ا��س��ري��ن
الإقليميني هم:
�أوالً :ت��رك�ي��ا ال �ت��ي ��س�ت�ح��اول �أن ت�ع�ي��د النظر
يف �سيا�ساتها ،و��س�ت�ح��اول �أن ت�ق��وم مب��ا ي�ح� ّد من

الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة حماط ًا ب�سمري جعجع و�أمني اجلميل

خ�سائرها الداخلية والإقليمية ،وذل��ك بالتو�سط
ل ��دى الإي��ران �ي�ي�ن وت �ق��دمي ال �ت �ن��ازالت يف ملفات
�إقليمية ع��دة ،وقد يكون كب�ش الفداء الرتكي هم
املجموعات امل�سلحة التي تتخذ من تركيا مقراً لها.
ث��ان �ي �اً :دول اخل�ل�ي��ج ال �ت��ي ت��دع��م الإره��اب �ي�ين
ومتولهم ومت��ده��م بال�سالح وال�ف�ت��اوى املحر�ضة
على اجلهاد يف �سورية ،وهنا ،ويف ظل حماولة ه�ؤالء
احلد من خ�سائرهم يف ظل ف�شل ا�سرتاتيجيتهم يف
ال�سيطرة على �سورية ،قد يعمد ه�ؤالء �إىل ما يلي:
 الإبقاء على �سيف التفجريات الإرهابية املتنقلةالتي تهدد ا�ستقرار �سورية ،وتقوم كما تفعل الآن يف
العراق ،حيث �إن خ�سارة نفوذها فيه ،جعلها ت�ستمر
بتعكري �صفو الأم ��ن ،م��ن خ�لال القيام بالعمليات
الإرهابية �ضد املدنيني والكنائ�س وامل�ساجد وغريها،
وهو ما �سيجعل ال�سيناريو ال�سوري ي�شابه ال�سيناريو
العراقي؛ حكومة منتخبة �أقرب �سيا�سياً �إىل احللف
املقاوم ،مع ت�أخر ح�سم امللف الأمني ،علماً �أن قدرة

احل �ك��وم��ة ال �� �س��وري��ة ت �ت �ف��وق ع �ل��ى ق� ��درة احل�ك��وم��ة
العراقية يف ح�سم امللف الأمني بعد االنتهاء من امللف
ال�سيا�سي ،وذلك ب�سبب بقاء �أجهزة الأمن ال�سورية
واجلي�ش على حالهما ،وهو عك�س ما ح�صل يف العراق
بعد االحتالل.
 حماولة تعوي�ض اخل�سارة يف �سورية بالعودة�إىل لبنان ،وب�سط نفوذ ه��ام وق��وي فيه ،وه�ن��ا ،ال
ميكن �أن يح�صل ه��ذا الأم��ر �إال ب�ضربة ميدانية
مل �ح��ور امل �ق��اوم��ة� ،أو ال�ت�ه��وي��ل عليها بفتنة �سنية
�شيعية� ،أو حتقيق انفجار ه��ائ��ل �أو اغتيال كبري
يُحدث �صدمة كبرية يف الداخل اللبناين ،ويحرج
حم��ور امل�ق��اوم��ة ،فيدفعها دف�ع�اً �إىل اجللو�س �إىل
ط��اول��ة ال�ت���س��وي��ات ،ف�ت�ق�ب��ل ب �ع��ودة م�ظ�ف��رة لتيار
امل�ستقبل �إىل ال�سلطة.
وانطالقاً من هذا التحليل ،يمُ كن �أن يُفهم ما
حاولت قوى � 14شباط �أن تقوم به على �أثر اغتيال
اللواء احل�سن ،وحماولتها قلب الأو�ضاع الداخلية

واحتالل ال�سرايا ،و�إ�سقاط الكثري من ال�ضحايا يف
الداخل لإ�سقاط احلكومة ،ما يجعل الغرب �أمام �أمر
واق��ع م�ستجد عليه التعامل معه ،ويجعل الفرقاء
الداخليني �أمام خيارين� :إما القبول بحكومة وحدة
وطنية ،يكون له�ؤالء �سلطة �أمنية فيها ال�ستخدامها
وف��ر���ض م��وازي��ن ق��وى ج��دي��دة ينطلقون منها �إىل
الداخل ال�سوري� ،أو االقتتال الداخلي.
ل �ك��ن ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة «ال �� �ش �ب��اط �ي�ين» وداع �م �ي �ه��م
اخلليجيني� ،أعاقها �أمران مهمان:
 ع��دم ا�ستعداد ال��دول الكربى النفجار كبري يفلبنان� ،إذ يعلم ال�غ��رب �أن م��وازي��ن ال�ق��وى الداخلية
لي�ست يف �صالح �أدواتهم يف لبنان ،وبالتايل �إن التهور
ودف ��ع الأم � ��ور ن�ح��و االن �ف �ج��ار � �س �ي ��ؤدي �إىل خ���س��ارة
م�ضاعفة ب��دل �أن ي�ح� ّد م��ن اخل���س��ائ��ر املتحققة يف
�سورية.
 عدم قدرة ه�ؤالء على ا�ستقطاب ال�شعب اللبناين،فاحل�شد الهزيل ال��ذي �شهدته �ساحة ال�شهداء ،كان
يجب �أن يوقظ من يعنيه الأمر �أن احل�سابات ال�شعبية
التي كانت متحققة يف  2005مل تعد كما هي عليه يف
.2012
يف املح�صلة� ،إن جمهور � 14شباط املفجوع ،والذي
ي�س�أل ملاذا حت�صل االغتياالت من جهة واحدة؟ جنيبه
بب�ساطة :لأن ��ه ب��اغ�ت�ي��ال ق ��ادة الأك�ث�ري��ة النيابية ال
يحقق ال�ق��ات��ل �أه��داف��ه بالو�صول �إىل فتنة داخلية،
ف �ق��ادة الأك�ث�ري��ة ي �ب��دون �أك�ث�ر ع�ق�لان�ي��ة ووع �ي �اً من
ق��ادت�ه��م ،وه��ذا م��ا ظهر عند اغتيال ال�ل��واء فرن�سوا
احل��اج ،وح�ين قتل ال�شاب �أحمد حممود خ�لال فرتة
االع�ت���ص��ام وغ�يره��ا ،ولأن الأك�ثري��ة ال�ي��وم ت�ب��دو «�أم
ال���ص�ب��ي» وتتمتع بح�س وط�ن��ي تخ�شى م�ع��ه ف�ق��دان
ال��وط��ن ال �ل �ب �ن��اين ،ب�ي�ن�م��ا ي�ستجلب «ال���ش�ب��اط�ي��ون»
ال�سوري جمدداً �إىل لبنان ،وك�أن جتربة ال�سبعينات مل
تعلم �أياً من ه�ؤالء �شيئاً ،فل�سان حال املعار�ضة يقول
عن لبنان اليوم« :لنا �أو للنار».

ليلى نقوال الرحباين

ّ
منـاصــروه يفضـلون غــول رئيســـًا

أردوغــان محــاصـر فـي الـداخــل ..ومـهـدد فـي الخــارج
�أنقرة  -الثبات
تقول املعار�ضة الرتكية �إن رئي�س الوزراء الرتكي
رج��ب طيب �أردوغ ��ان ق��رر قطع ك��ل ط��رق احل��وار يف
الداخل واخلارج ،م�ستمراً يف اتباع نهج ال�صدام لتجاوز
م�أزق انخراطه يف احلرب �ضد �سورية.
ف � ��أردوغ � ��ان  -ك �م��ا ي �ق��ول ق �ي��ادي��و ح ��زب ال���ش�ع��ب
اجلمهوري املعار�ض  -وجّ ه ر�سالتني مبا�شرتني خالل
الأي��ام املا�ضية؛ الأوىل داخلية متثلت يف القمع الذي
مور�س �ضد املتظاهرين الأتراك ،والثانية خارجية �ضد
�سورية ب�إعالن وزير خارجيته رف�ض احلوار مع النظام.
ويقول املعار�ضون �إن �أردوغ��ان ،املعروف بعنجهيته،
ق��رر ال�ه��روب �إىل الأم ��ام يف مواجهة معار�ضة الداخل
املتنامية ،فذهب �إىل ال�صدام و�سيلة ملنع نزول �أعداد �أكرب
منهم �إىل ال�شارع ،بعد �أن كرب حجم التظاهرات املناوئة
له ،من تظاهرات ت�ضم الع�شرات جتوب �شوارع ا�سطنبول،
�إىل تظاهرات ت�ضم الآالف يف �أنطاكية وجوارها ،ومئات

الآالف يف �أن �ق��رة ..وت�ق��ول امل�ع��ار��ض��ة �إن رم��زي��ة هذين
امل�ك��ان�ين مهمة ج ��داً ،ف ��الأوىل متثل املنطقة ال�ت��ي كان
يُفرت�ض �أن تكون الأكرث تعاطفاً مع املعار�ضة ال�سورية،
ب�سبب واقعها ال��دمي�غ��رايف املماثل للواقع الدميغرايف
ال�سوري باحتوائها ال�سنة والعلويني وامل�سيحيني من
�أ�صول عربية ،فكانت املفاج�أة رف�ض ه�ؤالء ،على اختالف
طوائفهم ،ممار�سات «املعار�ضني» وراعيهم احلامل بعودة
الإمرباطورية العثمانية ،فا�ضطرت ال�سلطات الرتكية
�إىل �سحب ه�ؤالء لنزع فتيل انفجار كبري كان �سي�ضرب
املنطقة فيما لو ا�ستمروا يف ممار�ساتهم.
�أما الثانية فهي �أنقرة ،التي متثل قلب الأنا�ضول
ال��ذي يعتمد عليه �أردوغ��ان انتخابياً ،بالإ�ضافة �إىل
كونها العا�صمة ال�سيا�سية ،ومن املعروف �أن �أردوغان
وح��زب��ه يتمتعان بال�شعبية يف مناطق الو�سط ،فيما
ت�سود املعار�ضة املناطق ال�ساحلية يف �أوروب ��ا و�آ�سيا،
ووج ��ود ه��ذا ال�ك��م ال�ك�ب�ير م��ن امل�ع��ار��ض�ين يف «عمقه
اال�سرتاتيجي» �أقلقه ،فخرج عن طوره كما يقول كمال
كليت�شدار �أوغلو زعيم احلزب اجلمهوري املعار�ض.

وتتمثل �أك�بر كوابي�س �أردوغ��ان يف �إمكانية ت�أثري
الأزم � ��ة ال �� �س��وري��ة ��س�ل�ب�اً ع�ل��ى ط�م��وح��ات��ه ال��داخ�ل�ي��ة
واخل��ارج �ي��ة ،ف�ف��ي اخل� ��ارج ��س�ي�ك��ون ف���ش��ل ال�سيا�سة
الرتكية يف �سورية مقت ًال للطموحات الإمرباطورية
لدى �أردوغ��ان ،ال��ذي يريد �أن يكون خليفة امل�سلمني
املقبل بربطة عنق� ،أما يف الداخل فيبدو �أن انخراطه
يف الأزم��ة ال�سورية يرتد �سلباً على �شعبيته و�شعبية
احلزب احلاكم� ،إذ �أفاد ا�ستطالع للر�أي �أُجري حديثاً،
ان�خ�ف��ا���ض �شعبية ح��زب ال �ع��دال��ة وال�ت�ن�م�ي��ة احل��اك��م
يف تركيا ،مع ارت�ف��اع �ضئيل يف ن�سبة ت�أييد الأح��زاب
ال�سيا�سية املعار�ضة ،وذكرت �صحيفة «وطن» الرتكية
�أن نتائج اال�ستطالع �أظ�ه��رت ح�صول ح��زب العدالة
والتنمية على ن�سبة  ،٪49وح��زب ال�شعب اجلمهوري
على  ،٪26.3واحل��رك��ة القومية على  ،٪14.6وح��زب
ال���س�لام وال��دمي�ق��راط�ي��ة ال �ك��ردي ع�ل��ى  ،٪6.9وذل��ك
بحال توجه تركيا اليوم لالنتخابات الربملانية العامة.
و�أع � ��د م��رك��ز االت �� �ص ��االت ال���س�ي��ا��س�ي��ة ل�ل�ب�ح��وث
ا�ستطالع ال ��ر�أي يف ال�ف�ترة ب�ين الأول والتا�سع من

ت���ش��ري��ن الأول يف  17حم��اف�ظ��ة م��ن أ�ن �ح��اء ت��رك�ي��ا،
وبا�شرتاك � 2023شخ�صاً ،حتت عنوان «بحث الأو�ضاع
ال�سيا�سية يف تركيا» ،والالفت فيه كان �أن �أغلبية من
ا�ستطلعت �آرا�ؤهم �أعربوا عن رغبتهم يف ا�ستمرار عبد
اهلل ُغ��ل مبن�صبه احل��ايل رئي�ساً للجمهورية ،منهم
 ٪45.5من �أع�ضاء حزب العدالة ،بينما تطالب ن�سبة
 ٪32.9من نف�س احل��زب بر�ؤية رئي�س ال��وزراء ،رجب
طيب �أردوغان ،يف الق�صر اجلمهوري.
و�أظهر ا�ستطالع �آخر �أن غالبية الأتراك يرف�ضون
�أي ت��دخ��ل ل �ب�لاده��م يف الأزم � ��ة ال �� �س��وري��ة ،وذك ��رت
�صحيفة «حرييت» �أن اال�ستطالع �شمل � 1500شخ�ص
يف  18حمافظة ،و�أن  ٪51من امل�ستطلعني �أجابوا �أنهم
يريدون �أن تبقى تركيا «غري متورطة وحيادية».
�أما �أكرث اال�ستطالعات تعبرياً فكان الذي �أجرته
م�ؤ�س�سة «م��ار��ش��ال» الأم�يرك�ي��ة ،فقد �أظهر �أن ن�سبة
الذين قالوا �إن على تركيا ع��دم التدخل ب�سورية يف
ح��ال ا�ستخدمت رو�سيا وال�صني الفيتو ،بلغت  63يف
املئة ،فيما �أيد التدخل  22يف املئة.
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األميركي بدأ البحث عن تسوية قبل الـ2014

الجيش السوري وحده قادر على طرد األفاعي
منذ ب��دء الأزم ��ة يف �سورية قبل �أق��ل
م ��ن ع �� �ش��ري��ن � �ش �ه ��راً ،ت� �ع ��ددت م��واع �ي��د
رحيل النظام ،فحُ دّدت �أو ًال مع بدء �شهر
رم���ض��ان ،ث��م م��ع عيد ال�ف�ط��ر ،فمع عيد
الأ�ضحى ،ثم يف �آخر العام (.)2011
مع بداية العام  ،2012تعددت املواعيد
�أي�ضاً ،منها ما هو مع الأعياد ،ومنها ما
هو مع �أحداث مرتقبة ،ويتندر دبلوما�سي
عريق يف بريوت بحوار جرى بني وزيري
خ��ارج �ي �ت��ي �إي� � ��ران ع �ل��ي أ�ك�ب��ر ��ص��احل��ي،
وتركيا �أحمد داود �أغلو ،حينما التقيا يف
أ�ن�ق��رة قبيل �شهر رم�ضان ،حيث خاطب
ال �ث ��اين ن �ظ�ي�ره ن��ا� �ص �ح �اً ب � ��أن ت�ستعجل
ط�ه��ران وت��رت��ب �أو��ض��اع�ه��ا ال�سورية قبل
عيد الفطر ،مبدياً ا�ستعداده للو�ساطة
م ��ع ع��وا� �ص��م إ�ق �ل �ي �م �ي��ة وم� ��ع وا��ش�ن�ط��ن
م��ن أ�ج ��ل ح���ص��ة لإي � ��ران ،ل�ك��ن �صاحلي
بدبلوما�سيته الهادئة أ���ش��ار �إىل �أن لقاء
�سيح�صل ب��ال�ت��أك�ي��د ،لكن بعد الأ�ضحى
امل �ب��ارك ،و�ستطلبون م�ن��ا ت ��أم�ين خم��رج
مل ��أزق �ك��م ال ��ذي �سينعك�س عليكم �أزم ��ات
متعددة.
وك �م��ا ت�ف�ي��د امل �ع �ل��وم��ات ،ف � ��إن �أوغ �ل��و
مل ينتظر ح�ل��ول �شهر ذي احل�ج��ة حيث
تكون وقفة عرفه يف التا�سع منه ،حينما
ب��د�أ يفت�ش �أو يبحث ع��ن خم��رج لرتكيا
م��ن الأزم ��ة ال���س��وري��ة ،ال�ت��ي ب ��د�أت أ�ن�ق��رة
جت��د نف�سها يف م�ت��اه��ات�ه��ا ،و�أخ ��ذ بع�ض
امل��راق �ب�ين ي���ش�ب�ه��ون�ه��ا ب��ال��رج��ل امل��ري����ض
بالوهم ،فتملكته الهلو�سة ،ومل يعد يطيق
ن�صيحة ،فكيف �إذا كانت كلمة نقد ،والتي
ت��رج�م��ت م � ؤ�خ ��راً ب�ق�م��ع ف�ظ�ي��ع لع�شرات
�آالف الأت��راك الذين تظاهروا مبنا�سبة
عيد اجلمهورية..؟!
�أما يف الهجوم الغربي والأمريكي على
��س��وري��ة ،فلعل ال�ع��امل م � ّل م��ن �أ�سطوانة
باراك �أوباما ووزيرة خارجيته منذ بداية
الأزم ��ة ال���س��وري��ة :ب ��أن أ�ي ��ام الأ� �س��د باتت

ال��ذي ترك كل الآث��ار ال�سلبية واخلطرية
ع�ل��ى ك��ل ال �ع��امل ال��ر�أ� �س �م��ايل ،خ�صو�صاً
االحتاد الأوروبي.
وهنا ال يعني بتاتاً �أن الواليات املتحدة
باملعنى الإم�ب�راط ��وري مل ت�ع��د م�ؤ�س�سة
حاكمة ت�ضم االحتكارات الكربى العابرة
ل�ل�ق��ارات وامل���ص��ارف العمالقة و�صناعات
ال�سالح والنفط ،ونخباً خليطاً من خرباء
احل ��زب� نْ�ْي� اجل �م �ه��وري وال��دمي �ق��راط��ي،
يتعاقبون على �إدارة ال�سيا�سات اخلارجية
ووزارة الدفاع وقيادة اجليو�ش ،لكن �أمام
امل ��آزق الع�سكرية للواليات املتحدة جراء
�أمري قطر حمد بن خليفة �آل ثاين ورئي�س احلكومة الرتكية رجب طيب �أردوغان
احل ��روب يف ال �ع��راق و أ�ف�غ��ان���س�ت��ان ،وحتى
يف لبنان عام  ،2006وما فيها من نك�سات
م�ع��دودة ،فها هو �أوب��ام��ا على بعد خم�سة ال�شيطانية للجامعة العربية برئا�سة نبيل وخيبات وه��زائ��م ،جعلت كفة اجل�نراالت
�أي��ام من االنتخابات ،ال يعرف ما �إذا كان العربي وحمد بن جا�سم ،كانوا يعتقدون امليدانيني ترجح ب�أنه «كفى خ�سائر».
�سيظل رئي�ساً �أو ي�صبح رئي�ساً �سابقاً ،فيما �أن دم �� �ش��ق ��س�ترف����ض � �ش��روط اجل��ام�ع��ة
كان الأمريكيون وحلفا�ؤهم يفت�شون
كلينتون حتزم حقائبها للرحيل عن وزارة العربية ،و�سرتف�ض بعثة املراقبني العرب ،عن �أي تعوي�ض لهزائمهم ،فهم مهزومون
اخلارجية.
لكن دم�شق قبلت ،وحرمتهم من الذهاب يف �أفغان�ستان ،و�سبق لهذا احللف �أن هُزم
أ�م� ��ا �أوروب � � ��ا ال �غ��رب �ي��ة ،ف �م��ن رئ��ا��س��ة �إىل جم �ل ����س الأم� � ��ن ال� �س �ت �� �ص��دار ق ��رار يف لبنان ،ثم يف غزة ،ف�أرادوا التعوي�ض يف
احل� �ك ��وم ��ة ال�ب�ري� �ط ��ان� �ي ��ة �إىل رئ��ا� �س��ة بالتدخل الع�سكري الغربي يف �سورية على �سورية ،بعد �أن ظنوا �أن «الربيع العربي»
جمهورية فرن�سا وم��ا بينهما ،مل ميلوا طريقة ليبيا ،وه��ذا ك��ان كافياً لي�ستفيق الذي تقوده قطر �سي�صنع املعجزة ،لكنهم
احلديث عن الأيام القليلة الباقية للأ�سد الدب الرو�سي من �سباته ،وليعيد التنني ��س�ق�ط��وا يف ��ش��ر �أع �م��ال �ه��م ،م��ا �أ� �س �ه��م يف
يف ق���ص��ر امل �ه��اج��ري��ن ،م��ا ا� �ض �ط��ر وزي��ر ال���ص�ي�ن��ي ن�ف��ث لهيبه ال ��ذي ك��ان غ��ائ��راً ،قيام جتمعات �أو تكتالت دول�ي��ة جديدة،
خ��ارج �ي��ة رو� �س �ي��ا ��س�يرغ��ي الف� ��روف لأن فبد�أت �سل�سلة الفيتو امل�شرتك.
منها تكتل الربيك�س ،كما تعزز االت�صال
ي�سدد لهم جميعاً �ضربة قا�صمة ،ب�إعالنه
ثمة حقائق ا�سرتاتيجية جديدة عرف الرو�سي  -الإيراين ،وال�صيني  -الإيراين.
�أن :الأ�سد باق ،باق ،باق.
الأ�سد �أبعادها جيداً ،لأنه �أحد �صُ نّاعها� ،إذ
وه�ن��ا مل ي�ك��ن �أي وه��م ل��دى ال�ق�ي��ادة
ثمة حقيقة هنا ،هي �أن �سورية حتقق �إن��ه بعد االن�سحاب الأمريكي من العراق ال �� �س��وري��ة يف �أن امل � ��ؤام� ��رة ق ��ارب ��ت على
معجزة بال�صمود يف وجه ح�شد �أمريكي  -لي�س كما قبله ،وبعد االن�سحاب الأمريكي ن�ه��اي�ت�ه��ا ،ال ب��ل �إن �ه��ا و��ض�ع��ت يف ح�سابها
�صهيوين  -غربي  -عربي رجعي.
املزمع من �أفغان�ستان عام  2014لي�س كما �أن �ه ��ا ق ��د ت���س�ت�م��ر ن �ح��و خ �م ����س � �س �ن��وات،
دبلوما�سي لبناين خم�ضرم عمل يف قبله.
لكن املعار�ضات ال�سورية امل�ت�ع��ددة امليول
كثري من عوا�صم العامل ،يرى �أن مو�سكو
ف ��احل ��رب الأم�ي�رك� �ي ��ة ع �ل��ى ال �ع ��راق واالنتماءات والتمويل �ستجعل امل��دة �أقل
يف ب��داي��ة الأزم ��ة ال�سورية مل تكن متلك �أغ��رق��ت ال��والي��ات املتحدة يف �سل�سلة من من ذلك ،لأنها تبني �أنها �أغبى معار�ضات
احل�م��ا��س��ة ال�ت��ي متلكها الآن م��ع ال�صني امل��آزق� ،أنهت عهد املحافظني اجلدد الذي يف ال �ت��اري��خ ،ف�ع�ن��دم��ا ك ��ان اجل ��و ال�ع��رب��ي
يف مواجهة حلف ال�شر ،لكن الأ�سد عرف مثله عهد بو�ش االبن ،فعرف الأ�سد جيداً وال � ��دويل مي�ي��ل �إىل ��ص��احل�ه��م ،رف���ض��وا
كيف يجيد امل��واج�ه��ة ،وك�ي��ف يتعامل مع �أن تفاهمات �أمريكية ولدت ما بعد بو�ش ،ال �ت �� �س��وي��ات واحل � ��ل ب��وا� �س �ط��ة ��ص�ن��ادي��ق
م��ا ي�سمى املجتمع ال ��دويل وال �ع��رب��ي� ،إذ وهي و�ضع حد لف�ساد الطبقة ال�سيا�سية االقرتاع ،ورف�ضوا حكومة وحدة وطنية..
�إن اجلميع يف البداية ،ويف ظل ال�شروط الأم�يرك�ي��ة ،وانهيار االقت�صاد الأمريكي وه��ذا بحد ذات��ه ب��د أ� الآن ،ح�سب املتابعني

مـــن هنــــا وهنـــــاك

مقاتلون صينيون في سورية
نقلت �صحيفة «غلوبال تاميز» ال�صينية عن م�صادر ا�ستخباراتية �صينية،
�أن مقاتلني اويغور من «حركة ترك�ستان ال�شرقية الإ�سالمية» التي تن�شط يف
مقاطعة �شينج يانغ اويغور الذاتية احلكم يف ال�صني ،ي�شاركون املعار�ضة ال�سورية
امل�سلحة يف املعارك اجلارية �ضد القوات النظامية .وقال م�صدر يف �أجهزة مكافحة
الإره��اب ال�صينية لل�صحيفة� ،إن قيادة منظمات �إرهابية يف ترك�ستان ال�شرقية
نظمت لأع�ضائها رحالت �إىل �سورية ،لتمكينهم من االن�ضمام �إىل «اجلهاد» �ضد
نظام الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد.

تدريبات عسكرية نوعية
�صرحت م�صادر وا�سعة االطالع ملوقع «املنار» املقد�سية� ،أن وحدات خا�صة من
جن�سيات متعددة ب��د�أت تدريباتها يف دول حميطة باملنطقة ،حت�ضرياً للتدخل
ب�أ�ساليب ع�سكرية نوعية يف العمليات القتالية داخل �سورية ،ولتكون حا�ضرة عند
اتخاذ الدول الكربى قرار ح�سم الأزمة ال�سورية ع�سكرياً.
من جهتها ،توقعت م�صادر تركية ا�ستمرار الأزمة يف �سورية �سنوات عديدة،

وهو ما ال ميكن �أن يتحمله اقت�صاد بع�ض البلدان ،ومنها تركيا نف�سها ،كما �أن
االو�ضاع االقت�صادية يف �سورية باتت تنعك�س ب�شكل �سلبي وخطري على �ساحات
الدول املجاورة.

رموز اللوبي الصهيوني يناشدون
ن�شر خم�سة من كبار رموز اللوبي «الإ�سرائيلي»  -ال�صهيوين يف فرن�سا ،ومن
�أوثق املثقفني الفرن�سيني (من �أ�صل يهودي) ارتباطاً بوكالة املخابرات املركزية،
نداء م�شرتكاً يف �صحيفة «لوموند» الفرن�سية ،حتت عنون «كفى تهرباً ..يجب
ال�ت��دخ��ل يف ��س��وري��ة» ،ن ��ددوا فيه بتقاع�س ال�غ��رب واحل�ل��ف الأط�ل���س��ي ع��ن دعم
املعار�ضة ال�سورية بال�سالح .ودعا كاتبو املقال  -النداء حكومات الواليات املتحدة
و�أوروبا الغربية �إىل اال�ستماع �إىل «املجل�س الوطني ال�سوري» ،وت�سليم املقاتلني
ال�سالح ،من �أج��ل مقاتلة اجلي�ش ال�سوري واالحت��اد الدميقراطي الكرد�ستاين
(جناح حزب العمال الكرد�ستاين يف �سورية) ،معربني عن خيبة �أملهم من رف�ض
الواليات املتحدة و�أوروبا واحللف الأطل�سي التدخل الع�سكري يف �سورية.
ي�شار �إىل �أن موقعي املقال  -النداء هم �أندريه غلوك�سمان ،وبرنار كو�شنري،
وبرنار هرني ليفي ،وماريو بيتاتي ،والطبيب جاك بريي�س.

ل�ل�ت�ط��ورات ال��داخ�ل�ي��ة يف ��س��وري��ة ،ينقلب
ع�ل��ى امل �ع��ار� �ض��ات ،ف��امل��زاج ال�شعبي ال��ذي
ك��ان بع�ضه ،وه��و لي�س بالقليل ،م��ع هذه
املعار�ضات ،بد أ� بالتحول ،خ�صو�صاً بعد �أن
�أخ��ذ يتك�شف �أن ه ��ؤالء لي�س همهم تقدم
ال�شعب ال�سوري اجتماعياً و�إمنائياً ،ال بل
ك����شّ ��روا يف �أم��اك��ن وج��وده��م ع��ن �أنيابهم،
وك�شفوا عن وجوههم من خالل عمليات
النهب وال�سلب والقتل..
وب � � ��ر�أي ال��دب �ل��وم��ا� �س��ي امل � �ج � �رّب� ،أن
م��ا ي �ج��ري يف � �س��وري��ة الآن ه��و حم��اول��ة
للتغطية على م��ا �سيكون عليه احل��ال يف
امل�ستقبل ،والذي يراه باجتاهني:
�أن م��ا يجري يف �سورية الآن دخ��ل يف
م��رح�ل��ة امل���س��اوم��ات ع�ل��ى م�صري البع�ض
يف �أم ��اك ��ن ع��رب �ي��ة أ�خ� � ��رى ،وم �ن �ه��ا م ��اذا
� �س �ي �ج��ري يف ال �ب �ح��ري��ن ،وم � ��اذا ��س�ي�ك��ون
ع�ل�ي��ه احل ��ال يف جن��د واحل �ج ��از ،وم ��ا هو
م�ستقبل ن��اق�ل��ة ال �غ��از ق�ط��ر ،لأن ال��دول
العربية اخلليجية الأخ��رى ،مثل الكويت
والإم��ارات وعمان� ،ضاقت ذرع�اً بالهيمنة
ال�سعودية والغطر�سة القطرية ،يف وقت
ت�شهد البوابة ال�شمالية للجزيرة العربية
�إرها�صات كربى ،ت�شي بنفور ميني وا�سع
من امل�ؤامرة ال�سعودية التي تريد �أن جتعل
من اليمن قاعدة �أمريكية حتمي الريا�ض
�أوالً ،والتي تتجلى الآن بغارات الطريان
الأمريكي على �أماكن متعددة من اليمن
بحجة مكافحة القاعدة.
هناك �شبكة الغاز حيث حمد القطري
م��ا ي ��زال يعمل مل��د أ�ن�ب��وب��ه م��ن ق�ط��ر �إىل
تركيا ،ولهذا توجّ ه حمد بن خليفة �إىل
غ��زة ،حيث �ساحلها يب�شر ب�ث�روة ك�برى،
وب��ال �ت��ايل ف�ق��د حت� �رّك ال�ق�ط��ري ب�صفته
امل�ف��و���ض م��ن الأم�ي�رك��ي و«الإ��س��رائ�ي�ل��ي»
بالأمر.
لكن �أنبوب الغاز الآخ��ر �سيدخل بقوة
�إىل املنطقة ،وهو الأنبوب الذي ميتد من
رو�سيا �إىل تركيا �إىل �سورية ،و�أنبوب من
�إي��ران �إىل ال�ع��راق �إىل �سورية �إىل لبنان،
ثم �إن ال�ساحل ال�سوري  -اللبناين ح�سب
الدرا�سات اجليولوجية فيه ثروة مذهلة.
ف�م��ن ��س�ي�ف��وز ،ه��ل امل �ح��ور ال��رو��س��ي -
ال�صيني  -الإي��راين  -ال�سوري �أم املحور
الأم�يرك��ي  -ال�ق�ط��ري « -الإ��س��رائ�ي�ل��ي»؟
وماذا عن تركيا؟ و�أين هي؟
ث �م��ة م �ع �ل��وم��ات م � � ؤ�ك ��دة ،ت �ف �ي��د ب� ��أن
الأم�يرك��ي ،و�أي �اً ك��ان الرئي�س املقبل ،بد أ�
البحث عن ت�سوية مع الرو�سي وال�صيني
وامل��ارد الإي��راين قبل العام  ..2014ولعل
م��ن �أه��م النقاط ال�ت��ي ب��د أ� البحث فيها،
كيفية الق�ضاء على وك��ر الأف��اع��ي ال��ذي
جاء به حلف جهنم �إىل �سورية..
اجل��واب ب�سيط :مَن �أدخ��ل الأفاعي ال
ي�ستطيع �إخراجها� ،إال �أن اجلي�ش العربي
ال�سوري وح��ده القادر على �سحقها ،لكن
ث �م��ة ث �م��ن ي �ج��ب �أن ي��دف �ع��ه م��ن اع�ت�م��د
�سيا�سة الثعابني ..انتظروا.

�أحمد زين الدين
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لبنانيات
ُ
أخطاء  14آذار و«صبيانية» المواقف السياسية تقلقان الغرب

األجندة غير مؤاتية
لي�ست حالة «ال�سعار» التي انتابت القوى التي ت�سمي
نف�سها بقوى � 14آذار �إال ت��أك�ي��داً على حالة التكالب �إىل
�سلطة ب��ات احللم يف خطفها مت��ام�اً كاحللم ال��ذي ينتاب
احل��ري��ري �سعد ب ��أن��ه ع�ب�ق��ري ،و�أف �ك��اره غ��زت ال �ع��امل من
�أق�صاه �إىل �أق�صاه.
لقد اعتقدت «اخلاليا» غري الواعية ،ب�سبب الطي�ش
الوطني� ،أن ب�إمكانها �أن تكرر �سيناريو اخلطف لل�سلطة
با�ستغالل رخي�ص الغتيال العميد و�سام احل�سن؛ متاماً كما
فعلت �إثر اغتيال الرئي�س رفيق احلريري ،معتربة �أنه يحق
لها �أن ت�شرب «حليب �سباع» من تلقاء نف�سها ،من دون �إذن
ال�سيد املدير �أو ال�سادة املديرين بح�سب اخللية وفعاليتها.
يُحكى �أن م��ن ع��ادات الأ��س�ي��اد �أن يتيحوا للعبيد بني
زم��ن و�آخ ��ر ف�سحة ل�لاج�ت�ه��اد يف ال��وق��ت امل�ستقطع ،لكن
لي�س يف ال��وق��ت الأ��ص�ل��ي ،ف ��إن جن�ح��وا يف حتقيق الغاية،
تكون الر�شوة قد فعلت فعلها ،وعندها يكاف�أون ،و�إن ف�شلوا
ف�سوف يحا�سَ بون ،ويكون احل�ساب ع�سرياً ،لأن ح�سابات
ال�سيد مل ت�ؤات ح�صاد ال�سوق.
رت �أحد باملوقف الدويل ،ويعتقد �أن الواليات
وكي ال يغ ّ
الأمريكية املتحدة منها واملنف�صلة ،مبوقفها املوحد برف�ض
انقالب «خاليا االنتحار ال�سيا�سي» هو عفاف و�إقدام وحزم،
�أو �أن��ه تغيري ج��وه��ري واق�ت�راب م��ن اخل�صوم وت�خ� ٍّل عن
الأغ�ب�ي��اء ،يجب االنتباه جيداً �إىل موقف وليد جنبالط
وف�ضح احلريري وجعجع له على بقايا �صنوبر بريوت ،وهو
ال�صنوبر الذي �أرادت ميلي�شات امل�ستقبل مدعومة بجحافل
القوات واملرتزقة من �سوريي «اجلي�ش احلر» اخلال�ص منه
نهائياً ،لكنهم ف�شلوا وافتُ�ضح غيّهم.
باخت�صار� ،أجندة القوى الكربى مل تتما َه مع ال�صغار،
لأن ال�ل�ع��ب م��ع ال�ك�ب��ار ع�ل��ى �أ� �ش��ده ،وال�ع�ق�لاء �أث �ن��اء لعب
الكبار يدركون حجمهم ،فينحنون للعا�صفة� ،أما الأغبياء
فيدفعون الثمن �إىل �أن حت�ين فر�صة ال�ستخدامهم من
جديد.

ت�ق��ول �أو� �س��اط دبلوما�سية غ��رب�ي��ة� ،إن قوى
«� 14آذار» ارتكبت من الأخطاء يف الأي��ام املا�ضية
ما ي�صعب جتاوزه يف املرحلة املقبلة ،فهذه القوى
�أثبتت ت�سرّعها يف �إف�شال حتركاتها قبل �أن تبد�أ،
لتثبت عجزها �سيا�سياً و�شعبياً.
فقد �أدى ف�شل «غ��زو ال�سرايا» التي قادتها
ق��وى يف «� 14آذار» ،وم��ا ت�لاه��ا م��ن «ت �غ��ري��دات»
ح��ري��ري��ة �إىل ع�ك����س م��ا مت �ن��اه ه � ��ؤالء ورع��ات�ه��م
الإقليميون ،بعد �أن ظهر �أن ح�سابات احلقل ال
تتطابق مع ح�سابات البيدر.
ب� ��الأرق� ��ام ،ت �ق��ول امل �� �ص ��ادر :ت �ب�ين �أن ق��وى
امل �ع��ار� �ض��ة ع��اج��زة ع��ن ت ��أم�ي�ن احل���ش��د ال�شعبي
ال�ل�ازم ،فف�شلت يف حت��وي��ل اغتيال رئي�س �شعبة
املعلومات اللواء و�سام احل�سن �إىل انت�صار �سيا�سي،
وعلى الرغم من �أن الدم كان ما يزال �ساخناً ،فقد
عجز تيار «امل�ستقبل» عن ت�أمني احل�شد ال�شعبي
ال�ك�ب�ير ال ��ذي ك��ان يطمح �إل �ي��ه ،رغ��م التجيي�ش
ال�سيا�سي الكبري.
ف�ضل معظمه
�أم��ا ال�ع��دد ال��ذي ح�ضر فقد ّ

يون�س

امل �غ��ادرة ب�ع��د الإع �ل�ان «ال�ع��اط�ف��ي» ل�ل�إع�لام��ي « -تغريدات» بحق النائب وليد جنبالط � -إ�ضافة
ال�سيا�سي ندمي قطي�ش� ،أما مَن حتم�سوا للمعركة �إىل طفوليتها  -قد تكون �أفقدته حليفاً انتخابياً
 االقتحام ،فقد تراجع معظمهم مع �أول زخة من ق ��وي �اً ،و�أع� � ��ادت ج�ن�ب�لاط �أك �ث�ر �إىل «ال��واق�ع�ي��ةالقنابل امل�سيلة للدموع ،ليتبقى ع��دد قليل جداً ال�سيا�سية» التي تخلى عنها يف الفرتات ال�سابقة
يف �ساحة املعركة كان �أعجز من �أن يفعل �أي �شيء ،بع�ض ال�شيء باندفاعاته نحو «� 14آذار» وغزله
فتم �سحب الغطاء ال�سيا�سي عنه.
معها.
�أم��ا اخلطيئة ال�ك�برى ،كما تقول الأو��س��اط
وق��د �أت ��ى ال �ع �ن��وان ال�ع��ري����ض ال ��ذي خرجت
ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة ،ف�ك��ان��ت االن �ف�ل�ات امل���س�ل��ح ال��ذي به �صحيفة احلريري يف اليوم التايل التي تهنئ
نفذه تيار «امل�ستقبل» بعد اليوم ال��ذي ف�شل فيه جنبالط ببقائه يف «التحالف ال�سوري  -الإيراين»،
«االنفالت ال�شعبي» ،ور�أت الأو�ساط �أنه كان يكفي ليجعل البيك وجمهوره يعيدون ح�ساباتهما �أكرث
ظ�ه��ور ع�ل��م «اجل�ي����ش احل ��ر» يف حم��اول��ة اقتحام م��ن م��رة ،ف�أ�صبح النائب غ��ازي العري�ضي أ�ك�ثر
ال �� �س��راي احل�ك��وم��ي ال�ل�ب�ن��اين ،ل� ُي�ع�ط��ي حلكومة قرباً من جنبالط ،وموفده للحوار مع ال�سنيورة،
الرئي�س ميقاتي التعاطف ال�شعبي الكبري ،ف�أتى ال��ذي ارت�ك��ب ب��دوره خ�ط��أ �أك�ب�ر بتلويحه ب��زي��ارة
االن�ف�لا���ش امل���س�ل��ح ،ال ��ذي ت�ب�ين �أن معظمه غري ال�سعودية ثمناً لال�ستقالة.
لبناين ،ليزيد الطني بلة.
و�إذا كان جنبالط �أكرث هدوءاً وحتفظاً ،ف�إن
وترى الأو�ساط الدبلوما�سية �أن ما �أخطات هذا ال يعني �أنه ال ميكنه �إر�سال الر�سائل القوية
فيه قوى «� 14آذار» �أفقدها الكثري مما كان ميكن ل �ه ��ؤالء ،ف�أعلن قطيعة م��ع «ب �ن��در» ،ث��م ا�ستقبل
�أن تك�سبه بال�سيا�سة ،م�شرية �إىل �أن م��ا ق��ام به رئي�س ت�ي��ار «ال�ت��وح�ي��د» وئ��ام وه��اب بعد انقطاع
رئي�س تيار «امل�ستقبل» النائب �سعد احلريري من ط��وي��ل ،ف�ي�م��ا ك��ان��ت ب�ق�ي��ة ق��وى «� 8آذار» ت���س��ارع
الحت�ضان البيك؛ بات�صاالت ولقاءات معلنة وغري
معلنة.
ورغم �أن دبلوما�سيني �أجانب �أكدوا �أنهم «لن
ي�سمحوا» جلنبالط بالعودة �إىل التفاهم الكامل
مع قوى «� 8آذار»� ،إال �أن بع�ضاً من ه�ؤالء ال يكاد
يخفي قلقه من «�صبيانية» التعاطي مع الأخري،
الذي يُعترب «بي�ضة القبان» يف ال�صراع ال�سيا�سي
ال ��دائ ��ر يف ال �ب�ل�اد ،وق ��د � �س��ارع ع ��دد م��ن ه� ��ؤالء
الدبلوما�سيني �إىل حجز مواعيد م��ع «البيك»،
بالإ�ضافة �إىل حترك �أمريكي جديد باجتاه لبنان،
مع و�صول م�ساعدة وزي��رة اخلارجية الأمريكية
�إليزابيت جونز �إىل بريوت ملحاولة مللمة الو�ضع..
فهل تنجح؟

ال الرئي�س جنيب ميقاتي يف املختارة
النائب وليد جنبالط م�ستقب ً

عبد اهلل نا�صر

مـــواقف
• احلاج عمر غندور؛ رئي�س اللقاء الإ�سالمي الوحدوي ،لفت �إىل
�أن �إطاللة رئي�س حزب القوات اللبنانية؛ �سمري جعجع ،ع�شية عيد
الأ�ضحى املبارك ،ليتهم حزب اهلل بامل�شاركة وال�ضلوع بجرمية
اغتيال اللواء ال�شهيد و�سام احل�سن ،حماولة لإف�ساد فرحة العيد،
ابتغاء الفتنة املذهبية بني امل�سلمني ،مدعي ًا احلر�ص على فريق
منهما .وقال غندور :رمبا فاته �أن هذا الفريق امل�شمول بادعاء
حبه واحلر�ص عليه ،عرف عينات هذا احلر�ص واحلب والغرية
يف «م�أثرة» القتل على الهوية يف املرف�أ ،وخطوط التما�س وحاجز
املدفون ،واغتيال الرئي�س ال�شهيد ر�شيد كرامي بدم ب��ارد ،ولن
نتحدث عن بقية ال�سجل العديل ..لذلك ،نقول جلعجع :ال تتعب
نف�سك ،وال تراهن على الفتنة بني امل�سلمني ،لأن الفريق الذي
تدعي الغرية عليه ال ي�صدقك ،كما الفريق الآخر ،لأن امل�سلمني يف
وعيهم وعقيدتهم ودينهم ج�سد واحد.
• ل�ق��اء اجل�م�ع�ي��ات وال�شخ�صيات الإ��س�لام�ي��ة يف لبنان ،حمل
املخابرات الأمريكية واملو�ساد «الإ�سرائيلي» وعمالءهما يف الداخل
م�س�ؤولية اغتيال اللواء ال�شهيد و�سام احل�سن ،وذلك بهدف زرع
الفتنة وزعزعة الأمن واال�ستقرار ،ون�شر الفو�ضى يف البالد.
واعترب اللقاء �أن ما جرى بعد مرا�سم الت�شييع يف �ساحة ال�شهداء
من فو�ضى وغوغائية وحماولة اقتحام ال�سراي احلكومي �أمر مدبر
بليل ،ومل يكن وليد �ساعته �أو عفوي ًا كما قالوا ،ولوجنح و�سقطت
احلكومة بال�شارع لكانت البالد اليوم على كف عفريت ،والنزلقنا
نحو الهاوية والفتنة وحققنا مبتغى الأعداء الغادرين الذين اغتالوا

اللواء ال�شهيد احل�سن ،ولكانت �سابقة خطرية غري م�سبوقة ،ولن
تقف عند هذا احلد �أبداً.
   من جهة �أخ��رى ،لفت اللقاء �إىل الهجوم «الإ�سرائيلي» الغادر
الذي نفذته الطائرات «الإ�سرائيلية» �ضد جممع امل�صانع الع�سكرية
قرب اخلرطوم ،معترب ًا �أن هذا الهجوم ا�ستهدف العرب وامل�سلمني
جميعاً ،ومل ي�ستهدف ال�سودان فح�سب ،و�أن املطلوب ملواجهة
الكيان ال�صهيوين احلاقد وحدة حقيقية ،و�إعداد حقيقي ،وعدم
االكتفاء ببيانات ال�شجب والإدانة واال�ستنكار.
• زار وفد من جتمع العلماء امل�سلمني �سفري ال�سودان؛ د� .أحمد
ح�سن حممد ،ت�ضامن ًا وا�ستنكار ًا للق�صف ال�صهيوين مل�صنع
الريموك للذخرية ،وقد �أكد امل�س�ؤول الإعالمي يف التجمع؛ ال�شيخ
حممد عمرو� ،أن العدو الإ�سرائيلي ال يرتدد يف �ضرب �أي مكان
ي�شعر �أن��ه ي�ؤثر عليه �سلباً« ،لكن ما يحرينا هو �سكوت الإع�لام
العربي ،لأن الذي ح�صل هو هجمة على بلد عربي �شقيق وعريق
يف تراثه ويف ح�ضارته ويف وجوده يف املنطقة العربية» ،الفت ًا �إىل �أن
احلكومة ال�سودانية لي�ست مبن�أى عن الفو�ضى التي تخلقها الدول
الكربى من �إثارة امل�شاكل والفنت والع�صيان امل�سلح ،وهذا كله ي�ؤثر
على ا�ستقرار تلك البالد وعلى منوها وبالتايل ف�إن املنطقة العربية
بكاملها تخو�ض خما�ض ًا ع�سرياً.
من جانبه ،ر�أى ال�سفري ال�سوداين �أن ال�شعب ال�سوادين عقب هذه
ال�ضربة �أثبت من جديد �أن��ه ق��وي الإرادة ،وع��ازم على مقاومة
«�إ�سرائيل» والوقوف متحد ًا ل�صد العدوان.

العاملي
نْ
ال�شيخي
نْ
• جم�ل����س ع�ل�م��اء فل�سطني يف ل�ب�ن��ان ك��رم
�إبراهيم غنيم وحممد النجمي على عطاءاتهما الدعوية والعلمية
على م��دار �أك�ثر من خم�سني �سنة يف خدمة الإ�سالم وامل�سلمني،
واملحافظة على املوقف ال�شرعي الثابت يف حترير كل فل�سطني،
ورف�ض امل�ساومة على �شرب واحد منها ،وزرع روح اجلهاد واملقاومة
يف نفو�س ال�شباب.
• جبهة العمل الإ�ســالمي فـــي لبـنان� ،أك��دت �أن قتلة ال�شيخ
ال�شهيد د .عبد ال��رزاق الأ�سمر لن ينجوا ويفلتوا من العقاب
الإلهي �أوالً ،وكذلك لن ينجوا يف التخفي والت�ضليل �إىل ماال نهاية،
و�سيكون لهم ولكل ظامل نهاية وعقاب دنيوي قبل عقاب الآخرة
املحتوم ،مطالبة الدولة اللبنانية و�أجهزتها الأمنية ب�إيالء هذه
الق�ضية االهتمام.
• عمر زين؛ رئي�س الأمانة العامة الحتاد املحامني العرب ،ر�أى
�أن التاريخ ي�سجل �أن �صمود ال�شعب امل�صري العظيم وان�ضمام
ال�شعب العربي يف معركته فر�ضت على ال�ع��امل حقائق دولية
و�إقليمية جديدة ،فانت�صرت م�صر ل�شعوب و�أح��رار العامل �ضد
القوى اال�ستعمارية ،وانطلقت من م�صر مبادرتها لإقامة منظومة
«دول عدم االنحياز» ،وانت�صرت ثورة اجلزائر وفر�ضت �إرادتها
على املحتل بالرحيل ،ودخل العامل كله يف ع�صر جديد انتهت فيه
الإمرباطورية الربيطانية للأبد ،وانت�صرت فيه �إرادة الإن�سان
العربي وكل �أحرار العامل.
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االنقـالب اآلذاري بقيــادة «مـدام »X

فقدت � 14آذار قيادتها امل��وح��دة ،وه��اج��ر «قائد»
ت �ي��ار امل���س�ت�ق�ب��ل وت ��رك ج �م��اه�يره ��ض��ائ�ع��ة تتقاذفها
ق �ي��ادات ال���ص��ف ال �ث��اين وال�ث��ال��ث وال �ط��احم�ين ،حتى
�صار كل م�س�ؤول يغنّي على لياله ،وحت�وّل امل�ستقبل
�إىل «ائ� �ت�ل�اف ك ��ون �ف ��درايل» ب�ي�ن ال� �ن ��واب وال � ��وزراء
واملتقاعدين والعائلة ،فكل نائب �أو م�س�ؤول يدعي
�أن��ه ال��زع�ي��م ،وي� أ�خ��ذ ال �ق��رارات يف منطقته ومي��ار���س
ال�لام��رك��زي��ة الإع�لام�ي��ة والع�سكرية �ضمن دائ��رت��ه
االنتخابية و�شا�شات الإعالم.
اخلطة الهزيلة التي ر�سمتها � 14آذار القتحام
ال�سراي احلكومي ،و�أذاعها موظف يف الإعالم يبحث
عن «م�ستقبل» ،كان هدفها �إن جنحت� ،أن ت�سارع قوى
� 14آذار لإعالن الن�صر ب�إ�سقاط احلكومة ،و�إن ف�شلت
�أنكر اجلميع وقبل �صياح الديك معرفتهم بالأمر،
وترك الإعالمي «الثوري» وحيداً على قارعة الطريق،
ف�أهانهم ب�أنه ا�ست�شار زوجته «م��دام  »Xالتي �أعطته
ال�ضوء الأخ�ضر.
«ثورة الأرز» تقودها «مدام »Xوينفذها ما ي�سمى
«اجلي�ش ال���س��وري احل��ر» وبع�ض ال�سلفيني والعمال
ال�سورين «ب��الأج��رة» ،وال�ق��وات اللبنانية ..ت�ترك 14
�آذار �شهيدها على ق��ارع��ة ال�ق�بر ،وق�ب��ل دف�ن��ه ذهبت
لتدفن رم��ز التمثيل ال�سيا�سي للطائفة «ال�سُّ نية»،
والتي تدعي الدفاع عنها ،ولتدفن �إرث الرئي�س رفيق
احل��ري��ري وت�ه��اج��م ق��وى الأم ��ن و«ث� ��ورة الأرز» لها
مئة قائد يتنات�شون جماهري قليلة يف �ساحة وا�سعة
خاوية« ..ث��ورة الأرز» مل يغطها �أحد من ال��ر�أي العام
الدويل ،بل متت حماية «احلكومة املعادية» عرب الدول
اخلم�س دائ�م��ة الع�ضوية يف جمل�س الأم��ن (�أم�يرك��ا
وفرن�سا ورو�سيا وال�صني وبريطانيا) والأم�ين العام
للأمم املتحدة« ..ث��ورة الأرز» الفا�شلة دفعت املجتمع
الدويل حلماية «حكومة حزب اهلل» يف لبنان ،فانفعل
«الآذاري� ��ون ال�ث��وري��ون» وق��ال��وا املجتمع ال��دويل ميثل
م�صاحله وال يعنينا ت�أييده ،واحلمد هلل �أنهم فهموا

ندمي قطي�ش مع زوجته وم�شجعة �أفكاره

�أخ�ي��راً �أن اخل ��ارج مي�ث��ل م���ص��احل��ه ،وي ��رى ال �ي��وم �أن
الفو�ضى يف لبنان �ستفقده ال�ساحة اللبنانية ويخ�سرها
دون �أن يربح ال�ساحة ال�سورية ،بل على العك�س �ست�صبح
��س��اح��ة م��ري�ح��ة للنظام يف ��س��وري��ة ،و�ستفقد �أم�يرك��ا
وحلفا�ؤها نافذة من نوافذ التخريب يف �سورية ،وبيئة
حا�ضنة وقاعدة داعمة للمعار�ضة ال�سورية ،والأ�سو�أ
�أن �إم�ساك املقاومة وحلفائها بال�ساحة اللبنانية يهدد
«�إ�سرائيل» �أكرث على امل�ستوى الأمني ،ويهدد بانفجار
املنطقة ال�شامل ويخلط الأوراق الإقليمية.
�إن خ�سارة ال�سعودية ال�ساحة اللبنانية يعزلها
مت��ام �اً ع��ن امل�ن�ط�ق��ة ب �ع��د خ �� �س��ارة � �س��وري��ة وال �ع��راق
وليبيا ،ومناف�سة قطر لها على ال�ساحة الفل�سطينية
وامل�صرية وليبيا وتون�س ،وكذلك يف حلظة �سيا�سية
حرجة تعي�شها اململكة على م�ستوى العائلة املالكة
والتوريث ال�سيا�سي� ،أو التحركات ال�شعبية املعار�ضة،
والتي �شملت كل املذاهب واملناطق ،واق�تراب حركات
التغيري ال�شعبية وعدم اال�ستقرار �إىل قلب اخلليج يف
الكويت والبحرين والإمارات.
�إن الإدارة الأم�ي�رك �ي��ة يف ح��ال��ة ��ش�ل��ل �سيا�سي

وع���س�ك��ري خ��ا��ص��ة ع�ل��ى امل���س�ت��وى اخل ��ارج ��ي ،ب�سبب
االنتخابات ،وما يعقبها من �إعادة ت�شكيل للإدارة على
امل�ستويني الداخلي واخلارجي ،ما يجعلها عاجزة عن
الت�أثري �أو الفعل يف ال�ساحات اخلارجية ،ول��ذا فهي
تعتمد مبد�أ االنتظار وجتميد الأو�ضاع بانتظار �إعادة
التحريك واملتابعة.
ل�ق��د أ�خ� �ط� ��أت � 14آذار ب��ال�ت��وق�ي��ت والأ� �س �ل��وب،
ف�ت�ع��ر��ض��ت الن�ف�ج��ار ع �ب��وة �سيا�سية جعلها �أ� �ش�لاء
�سيا�سية ت�شعر ب��ال��دوار ال���س�ي��ا��س��ي ،ف�لا ق�ي��ادات�ه��ا
امل�ت�ع��ددة تعتمد ع�ل��ى خ�ط��ة واح ��دة �أو ق ��رار واح��د،
وكذلك تيارات امل�ستقبل املتعددة والتي ال ت�ستطيع
قيادة ال�شارع.
ل�ق��د ث�ب�ت��ت � 14آذار ح�ك��وم��ة م�ي�ق��ات��ي و�أع�ط�ت�ه��ا
�شرعية دول�ي��ة مل ي�سبق لها مثيل ،وع��زل��ت � 14آذار
ن�ف���س�ه��ا ،خ���ص��و��ص�اً ت �ي��ار امل���س�ت�ق�ب��ل ،ال� ��ذي ت�ع��ر���ض
للته�شيم ،خ�صو�صاً بعدما تعر�ض ملقامني «روح��ي
وزم �ن��ي» ،ي�ع�ت�بران رم ��زاً للطائفة ال�سُّ نية يف لبنان
(مهاجمة رئا�سة احلكومة) والتطاول على (مفتي
اجلمهورية).

�إن ا�ستغالل اغتيال ال�ل��واء و��س��ام احل�سن مل
تكن موفقة ون��اج�ح��ة ،نتيجة الت�سرع واالنفعال
وتعدد ال��ر�ؤو���س ،والأه��م �ضعف االت�ه��ام ال�سيا�سي
�ضد �سورية وح��زب اهلل يف لبنان ،وممار�سة نف�س
اخلطيئة با�ستبعاد فر�ضية ال �ع��دو الإ��س��رائ�ي�ل��ي
للمرة الثانية بعد اغتيال الرئي�س احلريري ،وك�أن
كال ال�شهيدين احلريري واحل�سن ،لي�سا يف دائرة
التهديد �أو ال�ع��داء ل�ـ«�إ��س��رائ�ي��ل» ،و�أن «�إ�سرائيل»
ت�ع�ي����ش ح��ال��ة االط �م �ئ �ن��ان لعملهما و أ�ه��داف �ه �م��ا،
وال�س�ؤال لبع�ض الهواة ال�سيا�سيني من � 14آذار..
�أمل ي���س�ت�م�ع��وا ج �ي��داً ل�ت���ص��ري��ح وزي ��ر اخل��ارج�ي��ة
ال�ترك��ي ال ��ذي ��ص��رح «ب � ��أن اغ�ت�ي��ال احل���س��ن ك�سر
ال�ت��وازن ،ويهدد الأم��ن يف املنطقة» مع �أن احل�سن
لي�س زعيماً �سيا�سياً �أو ق��ائ��داً ث��وري�اً ،ب��ل م�س�ؤول
جهاز �أمني داخلي لبناين ،وت�صريح �أوغ�ل��و يعني
�أن للواء احل�سن دوراً كبرياً على امل�ستوى الإقليمي
خارج احلدود اللبنانية ،مما يجعل اغتياله يدخل
يف دائ� ��رة � �ص��راع �أج �ه��زة اال� �س �ت �خ �ب��ارات ال��دول�ي��ة
وحروبها ال�سرية ،وينزع عن عملية االغتيال �صفة
ال�صراع الداخلي ،ويخرجه من دائ��رة ال�صراع يف
�سورية ولبنان فقط.
امل���س�ت�ق�ب��ل ي �ق��ود الإن� �ق�ل�اب ال �ه��زي��ل وال �ف��ا� �ش��ل،
وال���س�ي��ا��س��ة وق �ي��ادة اجل �م��اه�ير ل�ي���س��ت ل�ع�ب��ة «ب�ل�اي
�ستي�شن» ،و«التويرت والفاي�سبوك» ع��امل افرتا�ضي
موهوم وم�ضلل ،ال يو�صل �إىل احلقيقة ،لأن��ه يرتكز
على الأوه� ��ام ،والأه ��م أ�ن��ه �إذا انقطعت ال�ك�ه��رب��اء �أو
دمرت حمطة البث �أو �صودرت ،غابت القيادة وانتظرت
�إعادة الت�شريج من جديد ،والكهرباء يف لبنان لي�ست
دائمة ،لذا فنحن �أمام قيادة متقطعة و�سيا�سة �ضبابية
وحتركات ع�شوائية ..مع الدعاء �أن يبقى لبنان �آمناً
من �أتون الفنت.
www.alnnasib.com

ن�سيب حطيط

أبو ياسر« ..المرجعية األولى» في طرابلس

مقاتلون فى باب التبانة

ال ري ��ب �أن اجل �ي ����ش ال �ل �ب �ن��اين ي �ب��ذل ق���ص��ارى
جهده ل�ضبط الو�ضع الأمني يف ال�شمال ،خ�صو�صاً
يف طرابل�س ،حفاظاً على ال�سلم الأه�ل��ي ،ولتجنيب
ال� �ب�ل�اد ت ��داع� �ي ��ات الأو�� � �ض � ��اع الإق �ل �ي �م �ي��ة ،وخ �ط��ر
انعكا�سها على ال�ساحة الداخلية ق��در امل�ستطاع ،ويف
ه��ذا ال�سياق ،وت��أك�ي��داً على ع��زم امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
على مكافحة �أي إ�خ�ل�ال ب��الأم��ن ،ج��اءت زي��ارة قائد
اجل �ي ����ش ال �ع �م��اد ج ��ان ق �ه��وج��ي ل�ع��ا��ص�م��ة ال���ش�م��ال،
وتفقّده الوحدات الع�سكرية املنت�شرة فيها ،لكن على
ال��رغ��م م��ن ك��ل ه��ذه اجل �ه��ود ،ت�ع��رب م���ص��ادر حزبية
طرابل�سية مطلعة على حيثيات ال��واق��ع امل�ي��داين يف
طرابل�س يف ال��وق��ت عينه ،ع��ن تخوفها م��ن انفالت
ال��و��ض��ع ف�ي�ه��ا ،خ�صو�صاً ب�ع��د احل ��رب ال�ت��ي �أعلنتها
قوى الأقلية من بيت الو�سط م�ؤخراً على احلكومة
وامل�ق��اوم��ة ،ويف �ضوء الغطاء ال�سيا�سي ال��ذي يوفره
تيار «امل�ستقبل» للمجموعات امل�سلحة ،الفتة �إىل �أن
هناك دوراً بارزاً للقياديني من «امل�ستقبل» يف عمليات
الت�سليح ،على ما قال القيادي امل�ستقبلي عميد حمود،
وب�ح���س��ب م��ا ذك ��رت و��س��ائ��ل إ�ع �ل�ام ع��امل�ي��ة وحم�ل�ي��ة.
وتثني امل�صادر على دور اجلي�ش يف طرابل�س ،وعلى
ج�ه��ود ق�ي��ادت��ه الآي �ل��ة �إىل احل�ف��اظ على اال��س�ت�ق��رار،
آ�م�ل��ة ب ��أن تكون الإم�ك��ان��ات املتاحة أ�م��ام�ه��ا على قدر
عزمها� ،إال �أن امل�صادر ت�ؤكد �أن طرابل�س باتت حتت

�سيطرة قوى التطرف بالكامل ،ال�سيما بعد حما�صرة
م�ق��ار بع�ض الأح� ��زاب املن�ضوية حت��ت ل ��واء الثامن
م��ن �آذار و إ�ق �ف��ال بع�ضها الآخ� ��ر ،يف حم��اول��ة لعزل
امل��دي�ن��ة ،وب��ال�ت��ايل حتويلها �إىل ب ��ؤرة أ�م�ن�ي��ة خارجة
على ال�ق��ان��ون ،ال�ستخدامها ك��ورق��ة �ضغط لإ�سقاط
احلكومة وفقاً للمعادلة املرتكزة على �شعار «احلكم
و�إال الفو�ضى» ،التي حت��اول الأقلية فر�ضها راه�ن�اً،
�إ�ضافة �إىل ا�ستهداف الأم��ن ال�سوري انطالقاً من
�شمال لبنان.
ويف هذا ال�صدد ،ت�شري امل�صادر �إىل �أن امل�سلحني
التابعني لـ«املعار�ضة ال�سورية» بقيادة املدعو «�أبو يا�سر»،
هم الأكرث فاعلية على ال�ساحة الطرابل�سية ،كا�شفة
�أن لديه جمموعات منت�شرة يف منطقتي باب التبانة
و�أبي �سمراء ،و�إذ حذرت من دور ه�ؤالء امل�سلحني عند
حدوث �أي تطور �أمني �إقليمي �أو حملي� ،س�ألت :ماذا
�سيكون م�صريهم يف حال انق�ضاء الأزم��ة ال�سورية؟
وه��ل ت�شهد طرابل�س جتربة «فتح �إ��س�لام» جديدة؟
ويف ه � ��ذا ال� ��� �س� �ي ��اق ،ي �ع �ت�ب�ر م ��رج ��ع ا� �س�ت�رات �ي �ج��ي
ق ��ري ��ب م ��ن ق� ��وى ال �ث��ام��ن م ��ن �آذار� ،أن امل�ن�ط�ق��ة
املمتدة م��ن القلمون و��ص��و ًال �إىل احل��دود اللبنانية
 ال �� �س��وري��ة يف ع� �ك ��ار ،ه ��ي خ ��ارج ��ة ع ��ن ��س�ي�ط��رةال ��دول ��ة ب��ال �ك��ام��ل ،وذل � ��ك وف� �ق� �اً ل�ل�م�خ�ط��ط ال ��ذي
أ�ع ��دت ��ه الأق �ل �ي��ة ل�ل�ه�ي�م�ن��ة ع �ل��ى امل�ن�ط�ق��ة امل ��ذك ��ورة.

وي��رى �أن الأول��وي��ة راه�ن�اً ل��دى الأق�ل�ي��ة ه��ي �إ�سقاط
احل �ك��وم��ة ،وب��ال �ت��ايل حم��اول��ة ال �ع��ودة �إىل ال���س��راي��ا
الكبرية ،من خالل ت�سخني الأج��واء وتوتري الو�ضع
الأمني ،خ�صو�صاً يف طرابل�س وال�شمال ،لل�ضغط على
رئي�س احلكومة جنيب ميقاتي يف مدينته لدفعه �إىل
اال�ستقالة ،تنفيذاً ملعادلة «�إم��ا ع��ودة �إىل ال�سرايا..
و�إما الفو�ضى»!
ل �ك��ن ع �ل��ى م ��ا ي �ب��دو ل ��ن ت �ك��ون ت �ل��ك امل �ح��اول��ة
�إال حلقة ج��دي��دة ،وق��د ت�ك��ون الأخ �ي�رة ت���ض��اف �إىل
م�سل�سل الف�شل امل���س�ت��دام ال�ت��ي ت ��ؤدي��ه ه��ذه الأقلية
منذ خروجها من «ال�سرايا» ،والتي متثلت حلقته ما
قبل الأخرية باالنقالب الفا�شل عرب حماولة اقتحام
«ال�سرايا» خالل ت�شييع ال�شهيد اللواء و�سام احل�سن،
وي� �ب ��دو �أن ال��رئ �ي ����س م �ي �ق��ات��ي ق� ��رر امل ��واج �ه ��ة م��ع
ال �ق��وى االن �ق�لاب �ي��ة ،ف �ع��زز ح�ل�ف��ه م��ع ال �ن��ائ��ب ول�ي��د
جنبالط ،وظهر ه��ذا الأم��ر جلياً من خ�لال زيارته
ق�صر امل�خ�ت��ارة� ،إ��ض��اف��ة �إىل احلملة الإع�لان�ي��ة التي
ينظمها م��ؤي��دوه رداً على ت�ط��اول «امل�ستقبل» عليه.
وه �ك��ذا ،مل ي�ع��د مت�ث�ي��ل ال �� �ش��ارع ال����سُّ �ن��ي ح �ك��راً على
«امل�ستقبل» وزع�ي�م��ه امل��وج��ود يف اخل ��ارج ،وب��ات �أم��ام
ثنائية فعلية.

ح�سان احل�سن
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مقابلة
اعتذار جعجع شكلي ..والمطلوب التصالح مع الذات والمجتمع
ترايسي شمعون :ال يمكن تسمية كل هذا الشغب في المنطقة بـ«الربيع العربي»
فلنفكر وطني ًا ال مذهبياً ،لأن م�صلحة لبنان فوق كل اعتبار ..يدنا ممدودة للجميع ،وعلى جعجع الإقرار
ب�أخطائه ليحظى بال�سماح ..دوري �شمعون ا�ستبعدين من احلزب لغايات �أجهلها ،و�س�أخو�ض االنتخابات النيابية
عام .2013
غ �ي ����ض م ��ن ف �ي ����ض ح ��دي ��ث رئ�ي���س��ة
«حزب الدميقراطيني الأح��رار»؛ تراي�سي
�شمعون ،جلريدة «الثبات» ،ولكم احلوار:
حب الوطن يكون بالأعمال الر�صينة
ال� �ت ��ي حت ��اف ��ظ ع �ل ��ى ا�� �س� �ت� �ق ��رار ال �ب �ل��د
وه��دوئ��ه ..امل���س��أل��ة بح�سب رئي�سة حزب
الدميقراطيني الأح��رار تراي�سي �شمعون
تتعلق بان�سجام قول الإن�سان مع تفكريه
و أ�ع �م ��ال ��ه ،ت ��رد ع �ل��ى ع ��دم خ��و���ض غ�م��ار
ال�سيا�سة ان�ط�لاق�اً م��ن ح��زب الوطنيني
الأح� � � ��رار ب ��الإ�� �ش ��ارة �إىل أ�ن� �ه ��ا مل ت�ك��ن
ع�ضواً منت�سباً �إىل احل��زب ،على اعتبار
�أن ن�شاطها ك��ان مقت�صراً �ضمن «من��ور
الأح� � � ��رار»؛ ال�ت�ن�ظ�ي��م ال�ع���س�ك��ري حل��زب
ال��وط�ن�ي�ين الأح� � ��رار ،وت���ض�ي��ف ت��راي���س��ي
�شمعون« :بب�ساطة ،كنت ابنة ال�شهيد داين
�شمعون وحفيدة الرئي�س كميل �شمعون،
وك �ن��ت م �ع��روف��ة ب�ي�ن ال �� �ش �ب��اب ،مل أ�ظ��ن
للحظة واح ��دة �أين ب�ح��اج��ة �إىل بطاقة
حزبية لأبرر انت�سابي �إىل حزب الوطنيني
الأح � ��رار ،لأن عملي وح��راك��ي وانتمائي
�إىل ع��ائ �ل��ة � �ش �م �ع��ون ي � � ؤ�ك ��دون وج ��ودي
وفعاليتي ..يف مطلع الت�سعينات طلبت
االنت�ساب الر�سمي �إىل ح��زب الوطنيني
الأح��رار ،لكن عمي دوري �شمعون رف�ض
�إدخ��ايل يف احل��زب»� ،س�ألناها عن ال�سبب
وال �ت�بري��ر؟ أ�ج��اب��ت« :ب�ع��د وف ��اة ال��وال��د،
ح�صلت ع��دة ل�ق��اءات م��ع دوري �شمعون،
ك��ان��ت ن�ت�ي�ج�ت�ه��ا رف �� �ض��ه ان���ض�م��ام��ي �إىل
احل � ��زب ،م��ن دون إ�ع �ط ��اء ت�بري��ر مقنع
لت�صرفه».
� �س ��أل �ن��اه��ا ب��ال �ع �م��وم ع ��ن احل �ي��وي��ة
املفرطة يف ت�صدع الأحزاب اللبنانية� ،سيما
�أن لذلك نتائج عامة �سيئة حتديداً على
امل�سيحيني؟ تقول حفيدة الرئي�س كميل
�شمعون« :معظم ال�سيا�سيني ال يتحلون
ب�صفة املحبة ،امل�صالح ال�شخ�صية الآنية
ال�ضيقة هي احلافز الوحيد ال��ذي ي�شغل
بالهم ،وعندما تكون القيادات ال�سيا�سية
على ه��ذا النحو ،فمن الطبيعي �أن تكون
ق��واع��ده��ا ع �ل��ى ن�ف����س ال �ت �ف �ك�ير� ،أت�ف�ه��م
ك �ث�ي�راً ُب �ع��د ال �ن��ا���س ع��ن الأح � ��زاب ب�شكل
عام ،رغم �أن العمل ال�سيا�سي ال بد له من
االن�ت�ظ��ام داخ��ل م�ؤ�س�سات ح��زب�ي��ة ،وه��ذا
ال�سبب ك��ان وراء ق ��رار ع��ودت��ي النهائية
�إىل لبنان لت�أ�سي�س حزب الدميقراطيني
الأحرار ،تقول« :من يتعاطى ال�ش�أن العام
وال�سيا�سي عليه ك� �وْدرة عمله وتنظيمه
�ضمن �سياق حزبي ،وت�أ�سي�س احلزب يجب
�أن يُبنى على مبادئ و�أفكار ،ال على متجيد
الأ��ش�خ��ا���ص وال�ع��ائ�لات ،و�آم ��ل م��ن خالل
حزبي تغيري النظرة النمطية ال�سائدة عن
الأحزاب ،وذلك �أو ًال بل ّم الإرث ال�شمعوين
العري�ض املنت�شر يف كل �أرجاء لبنان ،وثانياً

بتفعيل �أن�شطته ..وحزب الدميقراطيني
الأحرار ين�سجم كلياً مع ذاتي ومع ر�ؤيتي
امل�ستقبلية للوطن».
اعتذار جعجع �شكلي
وماذا عن �ضرورة نبذ نكئ جراح املا�ضي
ل�ب�ن��اء ال��وط��ن ك�م��ا ت�ق��ول��ون يف بيانات
احل��زب ،ورف�ضك دع��وة دوري �شمعون
رئي�س القوات اللبنانية �سمري جعجع
ح�ضور قدا�س ال�شهيد داين �شمعون؟
تقول تراي�سي« :ذلك املوقف ال يتعار�ض
م��ع ق�ن��اع��ات��ي امل�سيحية وال الوطنية،
االع �ت��راف وط �ل��ب االع� �ت ��ذار ق �ب��ل كل
�شيء تكون مبراجعة داخلية ال �شكلية،
راحة ال�ضمري هي �شرط �أ�سا�سي لطلب
ال �غ �ف��ران يف امل���س�ي�ح�ي��ة ،م� ��ادام جعجع
مل يقر بجرميته ومل يطلب الغفران
ال م��ن ال��داخ��ل وال م��ن حميطه ال��ذي
أ�� �س��اء ل��ه ،ك��ل ه��ذا ال�ك�لام ال�شكلي عن
اع �ت��ذار ع�م��وم��ي غ�ير م�ك�ت�م��ل» ،تكمل
ابنة ال�شهيد داين �شمعون« :بالعموم
ع�ل��ى الإن �� �س��ان �أن يتحمل �أخ �ط��اءه يف
احل �ي��اة ،وب�ح��ال��ة جعجع باخل�صو�ص،
عليه �أن يعرتف ب�أخطائه بو�ضوح ،لأن
ال�ضرر الذي �سببه للكثريين ال يُعالج
ب�ه��ذه اخل�ف�ي��ة وال�سطحية م��ن قبله،
فامل�ساحمة وال �غ �ف��ران ع�ن��د امل�سيحية
ت� أ�ت��ي بعد ال�ت��وب��ة وال ت�ك��ون بالتن�صل
منها و�إنكارها».
تنظر تراي�سي �شمعون لأح��داث
ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط امل �ت �� �س��ارع��ة ،وع�م��ا
يطلق من ثورات و«ربيع عربي» بكثري
م��ن اخل�شية واحل��ذر والقلق ،تقول:
«ن �ع��م ه �ن��اك خ ��وف ع�ل��ى امل�سيحيني،
صال ال ي�صح ت�سمية كل هذا ال�شغب
ا� ً
وهذه ال�صراعات بـ«الربيع العربي»..
ب��ال �ع �ك ����س ه� �ن ��اك ج ��و ف �ت �ن��وي خ�ط��ر
للمنطقة ككل بوجود �صراع كبري بني
الطوائف وامل��ذاه��ب ،نحن كلبنانيني
يتم جرنا �إىل معركة ال دخل لنا بها،
ون�ح��ن ك� أ�ق�ل�ي��ة م�سيحية �إن مل نكن
واعني لتلك امل�سائل ،قد نفقد وجودنا
وق ��د ن��دف��ع ال�ث�م��ن غ��ال �ي �اً كلبنانيني
عموماً وم�سيحيني خ�صو�صاً».
االنتخابات
ت�ؤكد �شمعون خو�ضها غمار الإنتخابات
النيابية ع��ام  2013بغ�ض النظر عن
تق�سيم ال��دوائ��ر االن�ت�خ��اب�ي��ة ،ت�ق��ول:
«م��ن يتعاطى ال���ش��أن ال �ع��ام ،عليه �أن
يخو�ض غمار االنتخابات ،وعليه توقع
وجود العراقيل ،قرار خو�ضي املعركة

االنتخابية �أ�صبح حم�سوماً ،رغ��م �أن
ال�ط��روح��ات االنتخابية غ�ير وا�ضحة
ح �ت��ى الآن ،ك �ح ��زب ن� ��ؤي ��د ال�ت�م�ث�ي��ل
الن�سبي �شرط تو�سيع ال��دوائ��ر ،لأن��ه
كلما �صغرت التق�سيمات االنتخابية،
مت التالعب بنتائج العملية االنتخابية
و�إث��ارة الغرائز املذهبية وازداد ت�أثري
امل� ��ال ال �� �س �ي��ا� �س��ي» ،ت���ض�ي��ف ��ش�م�ع��ون:
«للأ�سف معظم الطروحات االنتخابية
م �ب �ن �ي��ة ع �ل��ى ق ��اع ��دة ال �ت �خ��وي��ف م��ن
الآخ��ر لتربير ا�ستبعاده ،وك��ل الغاية
هو احلفاظ على امل�صالح ال�شخ�صية
وال� �ف ��ردي ��ة ،ف � ُت �ه��در ح �ق��وق امل��واط��ن
ال�ل�ب�ن��اين وت�ضيع م�صاحله ب�تره��ات

في مطلع
التسعينات طلبت
االنتساب الرسمي
إلى حزب الوطنيين
األحرار ..لكن عمي
دوري رفض إدخالي
في الحزب

الزعامات املحلية وتعرجات هواج�س
الطوائف امل�صلحية» ..تنهي �شمعون
حديثها عن قانون االنتخابات ب�أهمية
ال��دخ��ول يف تفا�صيله ال��دق�ي�ق��ة ،كي
يكون التمثيل الن�سبي �صحيحاً على
امل�ستويْن الطائفي واجل �غ��رايف ..وفق
ما تقول.
االنق�سام ال�سيا�سي بر�أي تراي�سي
�شمعون حالة طبيعية يف لبنان ،إ�ن��ه
التنوع والغنى الدميقراطي اللبناين،

الأمن ،وال�سري بخطط الكهرباء واملاء
وبناء ال�سدود ،لي�ست بحاجة مل�شورة
الأمم املتحدة وحمكمة الهاي».
ال�سالح

ولكن يف ظل ا�شتعال املنطقة بلهيب
ال �ت �م��ذه��ب وال �ت �ط �ي��ف وال �ت �ع �� �ص��ب ،كيف
للبناين �أال يتفاعل مع حميطه ،وال�سني
مي �ي��ل ت�ل�ق��ائ�ي�اً �إىل م���ص��ر وال �� �س �ع��ودي��ة،
وال���ش�ي�ع��ي ي �ت��وج��ه ت�ل�ق��ائ�ي�اً �إىل ال �ع��راق
و�إيران ،وامل�سيحي يوجه بو�صلته ال �إرادياً
�إىل ال�غ��رب ،م��ن دون �أن نن�سى تهديدات
«�إ�سرائيل» املتوا�صلة حل��زب اهلل وغريها
م��ن امل�شاكل كق�ضية املخطوفني؟ تقول
�شمعون« :ال�ت��أث��ر بق�ضايا املنطقة �شيء،
واالجن� ��راف وراءه ��ا ��ش��يء آ�خ ��ر ..امل�س�ألة
ال يمكن جرنا إلى
ه ��ي ب �ت��وري��ط م �� �ص�ير ال ��وط ��ن مب���ص��ائ��ر
معركة ال دخل لنا
الدول املحيطة ،من يتالعب بالبلد علينا
ك�شفه وو�ضع حد له ،وعلى ال�شعب عزله
بها ..وكأقلية
يف االن �ت �خ��اب��ات ال�ن�ي��اب�ي��ة ،يف ال�ن�ه��اي��ة ما
مسيحية إن لم نكن
م��ن �شعب ال ميتلك هواج�س معينة ،كل
البلدان تعرف العراقيل وامل�صاعب ،ولكن
واعين فقد نفقد
على اللبناين �أن يختار بني الإذعان لهذه
وجودنا في المنطقة ال�ع��راق�ي��ل وال��واق��ع احل ��ايل ،وب�ي�ن جت��اوز
امل�صاعب ورف�ض هذا الواقع».
وع ��ن إ�ع � ��ادة ال�ث�ق��ة امل �ف �ق��ودة بني
خمتلف ف�ئ��ات امل�ج�ت�م��ع ال�ل�ب�ن��اين ،يف
ظ��ل مطالبة ف��ري��ق ال��راب��ع ع�شر من
�آذار بح�صر �سالح املقاومة باجلي�ش،
وخ �� �ش �ي��ة ح� ��زب اهلل م ��ن ط �ع �ن��ه م��ن
ن�ح��ن ك�ل�ب�ن��ان�ي�ين ال �ي��وم يف ظ��ل ه��ذه اخللف ووج��ود تهديدات «�إ�سرائيلية»
ال �ظ��روف الإقليمية ال�صعبة ،منلك ح�ق�ي�ق�ي��ة؟ ت �ق��ول ت��راي���س��ي ��ش�م�ع��ون:
ف��ر� �ص��ة ذه �ب �ي��ة ل�لاه �ت �م��ام ب�ق���ض��اي��ا «الأ� �س �ل �ح ��ة يف ط��راب �ل ����س ب �ي��د م��ن؟
ت �خ ����ص � � �ش � ��ؤون ال �ن��ا���س و� �ش �ج��ون �ه��ا ،لنكن �صريحني مع �أنف�سنا ،الأ�سلحة
وت���س��أل :مادمنا عاجزين ع��ن تغيري متوفرة مع ال�سلفيني والفل�سطينيني،
�إرادات ال ��دول ال �ك�برى ،مل��اذا ك��ل هذا وه� ��ذا ال �� �س�لاح ي�ق�ط��ع �أرزاق ال �ع��امل
احل�م��ا���س لتلك ال ��دول؟ ب��دل التلهي وي �ه��دد م�صاحلهم�� ،س�لاح ح��زب اهلل
ب�أمور الدول الأخرى ،لنعالج الق�ضايا لي�س يف ال�شوارع وال على الطرقات،
العالقة..
قبل التفكري ب�سحب ��س�لاح املقاومة
ت�ع�ت�بر ��ش�م�ع��ون أ�ن ��ه ح ��ان ال��وق��ت لن�سحب ال���س�لاح م��ن ي��د املتع�صبني
ل �ت��وح �ي��د ر�ؤي � � ��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين خل�ط��ة والفل�سطينيني ،ولرن�سم خطة دفاعية
م�ستقبلية ،تقول« :ع�شرون عاماً من للبنان ون�ستفيد من �سالح املقاومة».
احل��روب العبثية عا�شها اللبنانيون،
وماذا عن دعوات رحيل احلكومة،
والنتيجة كانت م��زي��داً م��ن التهجري تقول �شمعون« :ف��رط احلكومة دون
واخل�سائر الب�شرية واملادية ..للأ�سف ت��أم�ين ال�ب��دي��ل ،يدخلنا يف ال �ف��راغ...
ك�ن��ا جميعاً وق� ��وداً ملخططات ال��دول جميعنا �ضد االغ�ت�ي��االت ال�سيا�سية،
ال �ك�ب�رى ،وال �ي��وم ال �ت �ح��دي ق��ائ��م هو وك� �ل� �ن ��ا ن �ت �� �س �ت �ن �ك��ر اغ� �ت� �ي ��ال ال � �ل ��واء
ب�ين �أن نبقى ع�ل��ى م��ا ن�ح��ن ف�ي��ه من و� �س��ام احل �� �س��ن ،ول �ك��ن ه��ل احل�ك��وم��ة
ت �� �ش �ن �ج��ات� ،أو �أن ن�� �س�ير ك�ل�ب�ن��ان�ي�ين الأم�يرك �ي��ة يف � 11أي �ل��ول ت�خ�ل��ت عن
� �س �ن��ة و� �ش �ي �ع��ة ودروز وم���س�ي�ح�ي�ين واج �ب��ات �ه��ا ،ب��ال�ع�ك����س �أث �ن ��اء الأزم� ��ات
باجتاه املواطنية ال�صحيحة وال��ر�ؤى يتم و�ضع خطة �إنقاذية للبلد ،ويتم
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية التعايل عن امل�صالح الآنية ،املعار�ضة
اجل��ام �ع��ة» ،ت�ك�م��ل ��ش�م�ع��ون حديثها يف ل �ب �ن��ان ت���س�ع��ى ج��اه��دة ج��ر ل�ب�ن��ان
ال��راق��ي �إىل ج��ري��دة «ال�ث�ب��ات» قائلة :بال�صراع الدائر يف �سورية ،وهذا الأمر
«ي �ج��ب �إي �ق��اف رم ��ي االت �ه��ام��ات على يزيد الو�ضع املحلي تعقيداً ،وهذا ما
اخل��ارج ،امل�س�ؤولية تقع علينا جميعاً ال يريده معظم ال�شعب اللبناين».
ك�شعب وم�س�ؤولني ،الق�ضايا الإن�سانية
�أجرى احلوار :بول با�سيل
لي�ست ب�ح��اج��ة ل �ق��رارات م��ن جمل�س
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كبار تجار العاصمة وضواحيها يعلنون إفالسهم
ت�ل�ق��ت أ��� �س ��واق ب�ي��روت وجت��اره��ا
ال�ضربة التي تكاد �أن تكون القا�ضية،
ف ��الأو�� �ض ��اع ال �ن��اجت��ة ع ��ن االن �ف �ج��ار
الإره��اب��ي الأخ�ي�ر ال ��ذي ط ��اول حياة
اللواء و�سام احل�سن ،واحلا�صلة نتيجة
اخل�لاف��ات ال�سيا�سية املحتدمة التي
أ�ع�ق�ب��ت ذل��ك ،ت��رك��ت �أ� �س��و�أ الب�صمات
و أ���ش��ده��ا � �ض��رراً على أ�ب �ن��اء العا�صمة
ورج � � � ��ال أ�ع� �م ��ال� �ه ��ا وم �� �س �ت �ث �م��ري �ه��ا
وجت��اره��ا و�صانعيها ،ال��ذي��ن يعانون
منذ ب��داي��ة ال�صيف وال�ع�ي��د الفائت،
لت�أتي الأح��داث الأخ�يرة وتفاقم من
�أو�ضاعهم املرتدية.
اجلميع �أ�صيبوا بخ�سائر كبرية
خ�لال عيد الأ�ضحى ،بحيث تكدّ�ست
ب�ضائعهم يف املحال ،وامتنع الكثريون
عن االحتفال بالعيد و�شراء احلاجيات
وامل�ل�اب� �� ��س اجل � ��دي � ��دة ،ج� � ��راء غ�ل�اء
الأ�سعار والأو�ضاع املتوترة ،واملخاوف
من امل�ستقبل القريب.
ومن امل�ؤ�سف �أن كرثة اجلهود التي
ب��ذل�ه��ا وي�ب��ذل�ه��ا م���س��ؤول��و اجلمعيات
والنقابات فيها ،و�أ�صحاب امل�ؤ�س�سات
وامل �ح�لات ،مل ت�ع� ِ�ط ثمارها املن�شودة
يف حت�سني الأو��ض��اع ،لأن ه ّم املواطن
ك �ب�ير ل �ل �غ��اي��ة ،وال ��دول ��ة غ��ائ �ب��ة عن
ال�سمع .فمنطقة الأ�سواق التجارية يف
و�سط بريوت عانت من تدهور وانهيار
وت��راج��ع ملحوظني ،ال �سيما بعد �أن
أُ�ج�ب��رت ع�ل��ى إ�غ �ل�اق حم��ال�ه��ا خ�لال
أ���س�ب��وع العيد ،ب�سبب فاجعة اغتيال
احل���س��ن ،وم��ا أ�ع�ق�ب�ه��ا م��ن ت��وت��رت يف
ال�شارع ،ويف و�سط بريوت بالتحديد.
وقد �أقدمت العديد من امل�ؤ�س�سات
على �إغالق �أبوابها نهاية هذا ال�شهر،
ب �� �س �ب��ب ع� ��دم ق ��درت �ه ��ا ع �ل��ى حت�ق�ي��ق
الأرب��اح والإيفاء بالإيجارات املرتفعة
للغاية ،ال �سيما يف «�سوق بريوت».
وتفيد املعلومات �أنه خالل الأيام
ال �ت��ي �سبقت وت �ل��ت ت�شييع احل���س��ن،
وب�سبب ح��ال البلد املتوتر ،واعت�صام
الكثري من الأهايل يف منازلهم خوفاً
م��ن و��ض��ع ال���ش��ارع ،تراجعت احلركة
التجارية واالقت�صادية بن�سبة  95يف
املئة على االق��ل ،خ�صو�صاً �أن معظم
املحال يف العا�صمة� ،إن مل نقل كلها،
�أقفلت �أبوابها وامتنع موظفوها عن
القدوم ب�سبب قطع الطرقات.
ب �ع ��د ان �ق �� �ض��اء ال� �ع� �ي ��د ،وخ �ل�ال
ا�� �س� �ت �ط�ل�اع �آراء أ�� � �ص � �ح ��اب امل� �ح ��ال
ال�ت�ج��اري��ة ،ي���س��ارع ه� ��ؤالء �إىل �إط�لاع
زائ��ري �ه��م وم�ع��ارف�ه��م ،خ���ص��و��ص�اً من
الإع�لام�ي�ين ،على ت�ق��اري��ر �أ�صدرتها
«�شبكة ال�شرق الأو�سط لال�ست�شارات
االقت�صادية وقواعد املعلومات» ،وهي
تركز على �أن «هناك تردداً كبرياً لدى
اللبنانيني ،يف ظ��ل �ضبابية ال��ر ؤ�ي��ة
للم�ستقبل ح��ول الو�ضعني املعي�شي
واالق �ت �� �ص��ادي ،ال �سيما ب�سبب ت� آ�ك��ل
االج ��ور ،وان�ه�ي��ار ال�ق��درة ال�شرائية»،
ث��م ي �� �ش�يرون �إىل �أن أ�ح ��د ال�ت�ق��اري��ر

� �ش �م��ل  650م ��واط �ن �اً م ��ن ال�ع��ام�ل�ين
يف ال��و��س��ط ال �ت �ج��اري ،وه��م م��ن ذوي
مداخيل متفاوتة ،وخلفيات متباينة،
«باتوا غري قادرين على �إعالة �أ�سرهم،
نتيجة �صرفهم م��ن ال�ع�م��ل� ،أو عدم
تقا�ضي رواتبهم».
وال ت �ن �ح �� �ص��ر ت� �ل ��ك ال � �ظ� ��روف
املعي�شية ال�ضيقة يف أ�� �س��واق ب�يروت
فقط ،بل باتت ت�شمل خمتلف الأ�سواق
يف ك��اف��ة امل �ن��اط��ق ،ال��س�ي�م��ا يف ب�يروت
و�ضواحيها.
ف� � ��اخل� � ��دم� � ��ات اال�� �س� �ت� �ه�ل�اك� �ي ��ة
ال
احلياتية يف أ�� �س��واق الأ��ش��رف�ي��ة مث ً
ت��راج �ع��ت ب �� �ص��ورة م�ل�ح��وظ��ة للغاية
بعد االنفجار الذي �أثار الهلع و�صدم
ال�سكان .املنطقة التي حت�ضن أ�ك�ثر
م��ن  700م�ؤ�س�سة جت��اري��ة وع���ش��رات

ه��ذا ال�شهر ب�صورة ملحوظة بن�سبة
 50يف املئة عما كانت عليه ،ويف �سوق
عفيف الطيبي ،الذي ي�ضم �أكرث من
 160م�ؤ�س�سة ،امل�لاح��ظ �أن العديد
م��ن ال �ت �ج��ار ف �ق��دوا الأم� ��ل باحتمال
حت�سن الأو�ضاع خالل املرحلة املقبلة،
وبع�ض ه�ؤالء قرر الهجرة من لبنان
واال�ستثمار يف اخل ��ارج ،خ�صو�صاً يف
م�صر وفرن�سا والربازيل وكندا ،مثالً،
وبالفعل فقد غ��ادر الكثري م��ن جتار
املنطقة �إىل اخلارج.
وبالن�سبة �إىل �أ� �س��واق ��ش��ارع مار
ال �ي��ا���س ،ال �ت��ي ت���ض��م  350م� ؤ���س���س��ة
جت� ��اري� ��ة ،و 12م� ��رك� ��زاً م �� �ص��رف �ي �اً،
وع � �� � �ش� ��رات امل � �ك� ��ات� ��ب امل �ت �خ �� �ص �� �ص��ة
وامل �ح�ل�ات� ،إىل ج��ان��ب م��رك��ز لبلدية
ب �ي�روت امل ُ�ن �� �ش ��أ م �ن��ذ ن �ح��و  15ع��ام �اً،
ف�يرى العديد من التجار �أن الأزم��ة
االق�ت���ص��ادي��ة ال��راه �ن��ة ،ال��س�ي�م��ا بعد
التفجري الأخ�ير ال��ذي �أع��اد البالد 7
�أعوام �إىل الوراء ،ما زالت ترتك املزيد
م��ن ال�ب���ص�م��ات ال���س�ي�ئ��ة� � ،س��واء على
�صعيد ح��رك��ة الأع �م��ال يف امل�ؤ�س�سات
وامل�ح�لات وامل�ت��اج��ر� ،أو يف م��ا يرتبط
بالتدهور املتزايد وامللحوظ يف احلياة
ال �ت �ج��اري��ة ال �� �س��ائ��دة .ل � ��ذا ،ت�ستمر
خ���س��ائ��ر ال �ت �ج��ار ،وت �ت��زاي��د دي��ون �ه��م،
امل�صارف واملطاعم الراقية� ،أم�ست يف
وت�ت�راك ��م ن �ف �ق��ات ف��وات�ي�ر ال�ك�ه��رب��اء
حالة ذه��ول و�صدمة ،علماً �أنها �سبق
ور��س��وم امل�ي��اه وال�ضرائب عليهم ،وال
و�شهدت حادثتي اغتيال وتفجري كل
ترحمهم الدولة.
من النائب بيار اجلميل ،والإعالمية
وتبدو الأو�ضاع يف �سوقي منطقة
مي �شدياق ،كما �شيّعت ال�صحافيينْ
أية خدمات ترفيهية ب��رب��ور (امل��زرع��ة) وحم�ل��ة م�ع��و���ض يف
البارزيْن جربان تويني و�سمري ق�صري
ال�ضاحية اجلنوبية لي�ست �أف�ضل حا ًال
ومعيشية يمكن أن
بعد اغتيالهما.
من ذلك ،فيقول �أحد التجار هناك �إن
ل �ك��ن رغ ��م ذل ��ك ف � ��إن اال��ش��رف�ي��ة تقدمها األشرفية بعد  60يف املئة من امل�ؤ�س�سات التجارية يف
ت�سعى للنهو�ض جم� ��دداً ،خ�صو�صاً
لبنان باتت مفل�سة� ،أو يف حالة �إفال�س
أصابت
التي
األضرار
يف �سوقيها الرئي�سيني« :اجل�م�ي��زة»
غ�ي�ر م�ع�ل��ن ح �ت��ى الآن .ل ��ذا �أو� �ص��ل
و«م ��ون ��و» ،ال�ل��ذي��ن اع �ت��ادا ع�ل��ى حياة المؤسسات العريقة جت��ار امل�ن�ط�ق��ة ،ال�ت��ي ت�ضم أ�ك�ث�ر من
الرتفيه وال�سهر.
 110م�ؤ�س�سات جتارية ،معاناتهم من
م��ع ذل��ك ،ه�ن��اك فئة م��ن التجار
الظروف املعي�شية الع�صيبة القائمة،
والراقية فيها؟!
املت�شائمني الذين يقولون «ت�صوروا
�إىل ك�ب��ار امل �� �س ��ؤول�ين ،خ���ص��و��ص�اً �إىل
�أية خدمات ترفيهية ومعي�شية ميكن
حاكمية م�صرف لبنان البنك املركزي،
�أن تقدمها الأ�شرفية يف حال الأ�ضرار
ب�شخ�ص احلاكم فيها ريا�ض �سالمة،
ال �ت��ي �أ� �ص��اب��ت م �ث��ل ت �ل��ك امل��ؤ��س���س��ات
ويت�ساءلون« :كيف ال تنهار خدماتنا
وال نفقدها م��ادم�ن��ا نعي�ش انكما�شاً
ورك ��وداً اقت�صاديني ومعي�شيني منذ
الن�صف الثاين من الت�سعينات»؟
العريقة والراقية».
ب��اخ �ت �� �ص��ار� ،إن �أ� � �س� ��واق ب�ي�روت
ويف حم �ط ��ات م�ت�ن�ق�ل��ة يف � �س��وق
م�ن�ط�ق��ة امل ��زرع ��ة وحم �ي �ط��ه ،ت�سمع و��ض��واح�ي�ه��ا تعي�ش ��ض��ائ�ق��ة م��ري��رة،
ال���ش�ك��اوى نف�سها ،وت���ش��اه��د أ�� �ض��راراً ي�صعب تقدير نتائجها امل�ستقبلية،
ف��ادح��ة مم��اث �ل��ة ت�ك�ب��دت�ه��ا ن �ح��و � 265إمنا ميكن القول ،ويف �أ�سو�أ احلاالت،
ا �إن الإف �ل�ا� ��س ��س�ي�ع��م اجل �م �ي��ع ،و�إن
م ��ؤ� �س �� �س��ة جت ��اري ��ة ،م�ن�ه��ا  74حم�ل ً
لل�صاغة وامل �ج��وه��رات ،و 5م�صارف االق � �ف ��ال ��س�ي���ش�م��ل ك ��اف ��ة الأع � �م ��ال،
�أ�سا�سية ،و 3جممعات جتارية كبرية .وب��ال �ت��ايل ت�ب�ق��ى �أب� � ��واب ال �ه �ج��رة �أو
ال�سبب لي�س املخاوف مما �سيجري ال� �ه ��روب �إىل خ� ��ارج ال �ب�ل�اد وح��ده��ا
فقط ،بل �أي�ضاً ب�سبب تراجع ال�سيولة املفتوحة أ�م��ام املت�ضررين اقت�صادياً،
ال �ت��ي ك ��ان ي�ت��م ��ص��رف�ه��ا و إ�ن �ف��اق �ه��ا يف وح �ت��ى ال��ذي��ن ي�خ���ش��ون �أن ت�صيبهم
امل�ؤ�س�سات ،وانهيار حركة اال�ستثمارات �أ�ضرار �أخرى �أفدح و�أخطر يف املرحلة
التي �سبق �أن و�صلت يف زمن العز �إىل املقبلة.
ماليني الدوالرات.
هبة �صيداين
وق ��د ت �ع��دى ت ��راج ��ع ح��رك��ة ال���س��وق
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عــربــي
األردن الستيعاب السكان ..وغزة الستيعاب التطلع إلى الدولة؟
ح �م��د ح� ��اول ب��زي��ارت��ه ل �غ��زة ال�ت�م����سّ ��ح
ب��ال�ق���ض�ي��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة وادع� � ��اء ن���ص��رة
املحا�صرين ببع�ض فتات املوازنات الفائ�ضة
عن م�شاريع التدمري التي ميوّلها الأمري
يف �سورية وبلدان عربية �أخرى
الأمري القطري الذي دعم م�شاريع يف
غزة مل يعمل على �إدانة العدوان عليها قبل
وبعد زيارته الق�صرية التي قام بها للقطاع
ي ��وم� �اً ب �ع��د آ�خ � ��ر ي �ت ��أك��د ل�ل�ج�م�ي��ع �أن
امل �� �ص��احل��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ،وف ��ق ال�صيغة
التي ج��رى التوافق عليها �أك�ثر من مرة،
قد �أ�ضحت يف خرب ك��ان ،وي��وم�اً وراء �آخر
ت�تراك��م عنا�صر ال���ش�ق��اق وال�ف��رق��ة ،ويتم
ت�ك��ري����س وق��ائ��ع ج��دي��دة جت�ع��ل م��ن ه��دف
حتقيق امل�صاحلة �أم��راً �صعب املنال� ،إن مل
نقل م�ستحيالً.
يف الأي��ام الأخ�يرة جرى ت�سجيل جملة
م��ن ال��وق��ائ��ع امل���ش��ار �إل�ي�ه��ا ،وم�ن�ه��ا� :إج��راء
انتخابات حملية يف ال�ضفة الغربية ،من
دون ق �ط��اع غ ��زة ،وزي� ��ارة أ�م�ي�ر ق�ط��ر �إىل
القطاع ،واحلديث امل�صري عن فتح معرب
رفح �أمام مواد �إعادة البناء.
حتمل ه��ذه ال�ت�ط��ورات دالالت كثرية،
ف� � ��إج � ��راء االن� �ت� �خ ��اب ��ات يف ال �� �ض �ف��ة م��ن
دون ال�ق�ط��اع ي�ع�ن��ي ان �ق�لاب �اً ع�ل��ى ج��دول
امل���ص��احل��ة امل�ت�ف��ق عليه يف ال�ق��اه��رة ال�ع��ام
املا�ضي ،ويعني �أن ال�سلطة يف رام اهلل قد
ق��ررت ال�سري يف خ�ط��وات �أح��ادي��ة خا�صة
باالنتخابات ،من دون االلتفات �إىل موقف
ال �ط ��رف ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي الآخ � ��ر ال��راف ����ض
لإج��رائ �ه��ا ،فبنود االت �ف��اق ك��ان��ت تتحدث
ع��ن انتخابات تقوم عليها حكومة وح��دة
بعد �إجن��از مراحل من توافقات امل�صاحلة
الفل�سطينية.
�أما زيارة الأمري القطري حمد وزوجته
�إىل القطاع ،من دون �أي ت�شاور مع رئا�سة
ال �� �س �ل �ط��ة ،ب ��ل وجت��اه �ل �ه��ا مت ��ام� �اً ،ف�ب��دت
تكري�ساً لكون غ��زة كياناً منف�ص ًال متاماً،
وق��ائ �م �اً ب��ذات��ه؛ ل��ه ح�ك��وم�ت��ه وت�شريفاته
و�سلطته اخلا�صة.
وي�ك�م��ل احل��دي��ث ع��ن ف�ت��ح م�ع�بر رف��ح
أ�م ��ام الب�ضائع اخل��ا��ص��ة ب ��إع��ادة الإع �م��ار،
وبعيداً عن ال�شروط ال�سابقة ،فكرة الكيان

امل�ستقل .ط��وال ال��وق��ت واظ�ب��ت ال�سلطات
امل�صرية على ت�أكيد االلتزام باتفاقية املعرب،
ويف الآونة الأخرية ّمت تداول معلومات عن
و��س��اط��ة م�صرية جللب عنا�صر م��ن �أم��ن
ال�سلطة القائمة يف رام اهلل �إىل معرب رفح،
متهيداً لفتح املعرب ،وفق �صيغة تنفذ جانباً
من االتفاق اخلا�ص به.
كيف ميكن قراءة هذه التطورات؟
ب ��داي ��ة ،ي�ن�ب�غ��ي ال �ت � أ�ك �ي��د ع �ل��ى حقيقة
معروفة ،وهي �أن طريف الأزمة الفل�سطينية
ال يريدان وال ي�ستطيعان حتقيق امل�صاحلة
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة؛ ال ي ��ري ��دان ب���س�ب��ب ت�شكل
��ش�ب�ك��ات م���ص��ال��ح ت��رف ����ض امل �� �ص��احل��ة ،وال
ي�ستطيعان لأن�ه�م��ا ي�ف�ت�ق��ران �إىل ال�ق��درة
على �صياغة برنامج إ�ج�م��اع وطني يحقق
الأه ��داف الوطنية يف مواجهة االح�ت�لال،
�أو ًال وق �ب��ل ك��ل � �ش��يء ،وال مي �ل �ك��ان ق��درة
على العمل بهدف حتقيق الربامج املعلنة
اخلا�صة بكل منهما ،فهما طرفان تواجه
براجمهما املعلنة حالة من االن�سداد ،فال
امل �ق��اوم ي �ق��اوم ،ب��ل ي�ت�ح��دث ع��ن امل�ق��اوم��ة،
وي��ري��د ال�ت�ك�ي��ف م��ع ه ��دوء م��دي��د ،وه��دن��ة
ط��وع �ي��ة ط��وي �ل��ة ،وال امل �ف��او���ض ي �ج��د من
ي �ت �ح��دث م �ع��ه ،ب��ال��رغ��م م ��ن ال�ت�راج �ع��ات
املتكررة يف مواقفه و�شروطه ،حتى �أن��ه ال
يجد من يفاو�ضه ملجرد املفاو�ضة ،ويظل
م�صراً على مطلب املفاو�ضات من دون كلل.
الدور العربي
ال�ل�ق��اء ب�ين اجل��ان�ب�ين يف ه ��ذه احل��ال��ة
ي�صبح �شبه م�ستحيل ،فاحلاجة قائمة على
دور ع��رب��ي ف��اع��ل ،ي�ستند �إىل ت��واف��ر �إرادة
فل�سطينية جدية بالو�صول �إىل م�صاحلة
و�صياغة برنامج �إجماع وطني ،لأن ترتيب
الو�ضع الفل�سطيني تاريخياً مت بدور عربي،
والكل يعرف �أن الرئي�س عبد النا�صر كان
وراء قيام منظمة التحرير الفل�سطينية،
ومنذ �سنوات وملف امل�صاحلة الفل�سطينية
هو يف يد القاهرة.
ل�ك��ن ال��و��ض��ع ال�ع��رب��ي ال�ق��ائ��م ال �ي��وم ال
ي�سري يف اجتاه حتقيق امل�صاحلة ،والرئي�س
امل�صري اجلديد يقوي اجت��اه�اً فل�سطينياً

ا�ستقبال �أمري قطر يف قطاع غزة ا�ستقبال «الفاحتني»

على �آخ��ر ،وزي��ارة الأم�ير القطري من بني
�أهدافها �أي�ضا تقوية طرف فل�سطيني على
�آخر ،ف�ض ًال عن حماولته التم�سّ ح بالق�ضية
الفل�سطينية ،وادع ��اء ن�صرة املحا�صرين
ببع�ض الفتات من امل��وازن��ات الفائ�ضة عن
م�شاريع التدمري التي ميوّلها الأم�ي�ر يف
�سورية وبلدان عربية �أخرى.
ه��ذا الو�ضع العربي ال ميكن �أن يكون
يف خدمة امل�صاحلة ،وال يف خدمة م�شروع
وطني فل�سطيني ،وزي��ارة الأم�ير وق��رارات
مر�سي ه��ي لن�صرة ط��رف فل�سطيني على
آ�خ��ر ،ولي�ست لن�صرة ط��رف فل�سطيني يف
مواجهة االح�ت�لال .مر�سي خاطب برييز
ب�صديقه العظيم ،وذيّل ر�سالته بتوقيع من
ال�صديق ال��ويف ،ومتنى ل��دول��ة «�إ�سرائيل»
رغد العي�ش ،ومبثل هذا النوع من اخلطاب
ال ميكن �أن يكون منت�صراً مل�شروع املقاومة

يف �أي حال من الأح��وال ،والأم�ير القطري
ال��ذي دعم م�شاريع يف غ��زة ،مل يعمل حتى
على �إدان��ة ال�ع��دوان عليها قبل وبعد زي��ارة
ال���س��اع��ات ال�ت��ي ق��ام بها �إىل ال�ق�ط��اع ،لكن
الأم��ر يف احلقيقة ال يقت�صر على رغبات
ل��دى حكام ع��رب بتغليب ط��رف فل�سطيني
على �آخ��ر ،امل�صيبة �أن ه ��ؤالء يعملون على
خدمة م�شروع �آخ��ر �أ�شد خطراً من تعزيز
االنق�سام ،وو�ضع مقدرات �أكرب يف يد طرف
على ح�ساب الطرف الآخر.
الر�ؤية ال�صهيونية
�أ�صالً ،ي�صعب ت�صوّر �أن زي��ارة احلاكم
القطري �إىل القطاع متت من دون موافقة
�أمريكية � -صهيونية ،وي�صعب ت�صوّر �أن
ق ��رار م��ر��س��ي بفتح م�ع�بر رف��ح �أم ��ام م��واد

الـعـذر ..والـذنـب
يقال عن العذر �إنه �أقبح من الذنب� ،إذا فاق العذر فع ًال حجم اخلط�أ الأ�صلي،
�أي �أنه حني �أتى به �صاحبه لت�سويغ فعلة ما ،يكون قد وقع يف خط أ� مكرر ،و�أ�شد
فداحة من اخلط�أ الأ�صلي ،وهذا ما حدث يف ت�سويغ ر�سالة الرئي�س امل�صري �إىل
الإرهابي �شمعون برييز؛ رئي�س كيان االحتالل ،فالر�سالة جاءت مليئة بعبارات
التمجيد والتعظيم ،والدعاء باخلري والربكة لدولة االحتالل ،وعندما ك�شف
ال�صهاينة ع��ن الر�سالة ،ك��ان الإن �ك��ار �أوالً ،وان�ب�رى بع�ض الفرحني بالرئي�س
الإخواين للحديث عن التزييف ،ومعاداة الثورة ورئي�سها يف م�صر ،وقال البع�ض
�إن احلاقدين زيفوا الر�سالة؛ يف �إ�ساءة مك�شوفة مل�صر ورئي�سها «امل�ؤمن».
طيب ،كُ�شف الأمر ومل يعد من �سبيل للإنكار ..خرج املتحدث با�سم الرئا�سة
وحتدث عن «ن�ص بروتوكويل معتمد» وقّع عليه الرئي�س من �ضمن ر�سائل �أخرى،
لكن هل من غري رئي�س النظام ال�سابق عاجز عن تغيري ن�ص بروتوكويل تافه،
ال ي�صلح للتخاطب �أ�ص ًال بني ر�ؤ�ساء الدول ،ويدل على حال من ال�صغار ،فكيف

(�أ.ف.ب).

حني يتعلق الأم��ر بالتوجه �إىل رئي�س دولة غا�صبة وقاتلة و�إرهابية؟! �أمل يكن
من املتوجب �أي�ضاً التدقيق يف ه��ذا الن�ص ب��ال��ذات ،وه��و موجه �إىل رئي�س دولة
االحتالل؟
مل تكن هناك �أجوبة ،وبدا العذر �أقبح من الذنب! لكن مهالً ،يبدو �أن الأمر
مل يكن خط�أ من حيث املبد�أ.
بع�ض ال��ذي��ن اطلعوا على الن�ص ب��داي��ة ،و�سمعوا ع��ن الن�ص الربوتوكويل
املعتمد ،ا�ستنكروا ه��ذا النوع من الن�صو�ص الدبلوما�سية ،ثم ج��اء من يك�شف
الطابق كله كما ي�ق��ول��ون ..ال��دك�ت��ور عبد اهلل الأ��ش�ع��ل؛ وك�ي��ل وزارة اخلارجية
امل�صرية الأ�سبق ،ك�شف النقاب عن حقيقة جلية ،قال الأ�شعل :ال يوجد مثل هذا
الن�ص يف �أوراق الدبلوما�سية امل�صرية!
�إذاً ،فالأمر ال يتعلق بخط�أ ،وبن�ص معتمد وقعه الرئي�س امل�ؤمن �آلياً ،هناك
ن�ص كتب عن ق�صد ،وب�شكل خا�ص ،مل يعد خط�أ� ،إنها جرمية.

البناء ميكن تنفيذه من دون موافقة من
النوع نف�سه ،وهنا ي�أتي دور طرح ال�س�ؤال:
ملاذا؟
يف الآونة الأخرية ،وافق رئي�س حكومة
االح � �ت �ل�ال ع �ل��ى ت �ق��ري��ر ي �ع �ت�بر ال���ض�ف��ة
ال�غ��رب�ي��ة امل�ح�ت�ل��ة �أر� �ض �اً م�ت�ن��ازع�اً عليها،
ولي�ست �أر�ضاً حمتلة ،كما هو و�صفها من
ناحية القانون ال��دويل ،ويرف�ض نتنياهو
�أي تفاو�ض على ان�سحاب من ال�ضفة وقيام
دول��ة فل�سطينية يف الأرا��ض��ي املحتلة عام
 ،1967وع��زم��ه خ��و���ض االن�ت�خ��اب��ات على
قائمة واحدة مع �أفيغدور ليربمان ،يعني
�أن امل �ف��او� �ض��ات م��ع ال �ط��رف الفل�سطيني
�أ��ض�ح��ت خلفه مت��ام �اً ،وه��و �سيعمل على
ابتالع ما تبقّى من �أرا�ضي ال�ضفة الغربية،
ويوجه الفل�سطينيني نحو الدولة امل�سخ يف
غزة.
الر�ؤية ال�صهيونية التي يجري العمل
على تنفيذها الآن هي القائلة ب�أن الدولة
الفل�سطينية قائمة يف غزة ،هذه هي الدولة
املتاحة للفل�سطينيني الآن �شيء ي�شبه ذلك
الكالم الذي جرى تبنيه لوقت طويل عن
�أن دولة الفل�سطينيني قائمة يف الأردن.
وق � ��ع م � ��زج ب �ي�ن ال� ��ر ؤ�ي � �ت �ي�ن؛ الأردن
ي �� �س �ت��وع��ب ال �� �س �ك��ان م ��ن ال �� �ض �ف��ة ،وغ ��زة
ت�ستوعب التطلع الفل�سطيني �إىل «دولة»،
وهنا «دول��ة» حما�صرة ،وميكن ال�سيطرة
ع �ل �ي �ه��ا ،وق �ط��ع أ�� �س �ب��اب احل� �ي ��اة ع �ن �ه��ا يف
�أي حل�ظ��ة .ه��ذا ه��و امل �� �ش��روع ال�صهيوين
اجلديد ،وهو م�شروع ال ميكن القول معه
�إن م��ن ي�ق��وم��ون ب�خ�ط��وات ت�ع��زي��ز ال��وه��م
بدولة قائمة يف غزة ال يعرفون به ،الأرجح
�أن �ه��م ��ش��رك��اء ،وي���س��اع��دون ع�ل��ى مت��ري��ره،
وحت��ت ع�ن��اوي��ن م���س��اع��دة غ��زة ون�صرتها،
ورف��ع احل���ص��ار و إ�ع� ��ادة الإع �م��ار ،والأن�ك��ى
م��ن ك��ل ذل��ك �أن الأم�ي�ر ال �ق��ادم مبوافقة
االح � �ت�ل��ال ا� �س � ُت �ق �ب��ل يف غ � ��زة ا� �س �ت �ق �ب��ال
الفاحتني املحررين ،وج��رى ت�صوير فتات
املال الذي قدمه على �أنه هبة �إنقاذ لل�شعب
الفل�سطيني يف القطاع.
م�ؤ�شرات �أخرى
تبقى م�ؤ�شرات دالة �أي�ضاً يف اجتاه �آخر:
مل ي�صوت الفل�سطينيون يف ال�ضفة بكثافة
ل�لان�ت�خ��اب��ات امل�ح�ل�ي��ة .أ�� �ص�ل�اً مل ي�ك��ون��وا
مبالني ك�ث�يراً ،وه��م يعرفون �أن حاجتهم
احل�ق�ي�ق�ي��ة ه��ي ل���ش��يء آ�خ� ��ر ،ومل ينخدع
الفل�سطينيون «بهبات» حمد ،وانتقد كثري
منهم تهافت القيادات الفل�سطينية يف غزة
على الزائر من «العديد» �إىل القطاع� ،أي�ضاً
الفل�سطينيون مل ين�سوا بعد ر�سالة مر�سي
احلارة �إىل �صديقه برييز.
دوم ��ا ام�ت�ل��ك الفل�سطينيون دينامية
خا�صة للرد على امل�ؤامرات التي ت�ستهدف
وجودهم وتطلعهم �إىل احلرية ،لي�س هناك
ما ي�شري �إىل �أنهم افتقدوا هذه الدينامية،
رغم ب�ؤ�س القيادات التي تقدم دوما �أي�ضاً
ال��دل �ي��ل ع�ل��ى �أن �ه��ا �أ� �ص �غ��ر ك �ث�ي�راً م��ن �أن
تت�صدى لقيادة �شعب عظيم.

عبد الرحمن نا�صر
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منظمة التحرير ..وأزمة المرجعية الفلسطينية
خ�ل�ال ث�لاث�ين ع��ام �اً ()1993-1964
اعتربت منظمة املمثل ال�شرعي والوحيد
لل�شعب الفل�سطيني يف ال��وط��ن وال�شتات،
وتوالت الأحداث التي لعبت دوراً يف تراجع
دور املنظمة ل�صالح ال�سلطات الفل�سطينية
امل�ن�ق���س�م��ة يف غ� ��زة وال �� �ض �ف��ة ،وال�ت�ب���س��ت
�صالحيات الهيئات امل�س�ؤولة ع��ن ال�شعب
الفل�سطيني يف الداخل ويف ال�شتات ،والتب�س
�أي�ضاً و�ضع املنظمة يف الأمم املتحدة بعد
حم ��اوالت ان���ض�م��ام فل�سطني �إىل الهيئة
الدولية.
بعد م��رور وق��ت ق�صري على ت�أ�سي�سها
ع� ��ام  ،1964حت� � ّول ��ت م�ن�ظ�م��ة ال�ت�ح��ري��ر
الفل�سطينية من هيئة �شكلية �أن�شئت بقرار
عربي �إىل �أداة �شعبية فل�سطينية ،ومتت
�إع� ��ادة ��ص�ي��اغ��ة ع���ض��وي��ة امل�ج�ل����س الوطني
ال��ذي يعترب الهيئة التمثيلية للف�صائل
والفعاليات وال�شخ�صيات وممثلي املخيمات
واالحتادات ال�شعبية داخل املنظمة ،واعترب
مبنزلة املجل�س الت�شريعي.
ه��ذا الكيان ال�سيا�سي ت�ط�وّر منذ ،68
ولقي اعرتافاً عربياً يف قمة اجلزائر 1972
ويف القمم العربية الأخ ��رى ،خ�صو�صاً يف
ال��رب��اط ع��ام  ،1974ح�ين ج��رى االع�تراف
بحق ال�شعب الفل�سطيني يف �إقامة �سلطته
الوطنية امل�ستقلة على الأر�ض الفل�سطينية
التي يتم حتريرها ،وب�أن املنظمة هي املمثل
ال���ش��رع��ي وال��وح�ي��د لل�شعب الفل�سطيني،
�أم��ا الإجن ��از الأه ��م للمنظمة ،فقد جتلى
ب��ال�ق��رار ال ��دويل رق��م  ،3375ال ��ذي �صدر
ع��ن اجل�م�ع�ي��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��أمم امل �ت �ح��دة يف
العام  ،1975واعتربها حركة حترر وطني،
وطلب من جمل�س الأمن �أن يتخذ التدابري
لتمكني ال�شعب الفل�سطيني من ممار�سة
حقوقه غري القابلة للت�صرف.
ب � �ع� ��د خ � � � � ��روج م� �ن� �ظ� �م ��ة ال� �ت� �ح ��ري ��ر
الفل�سطينية من لبنان عام  ،1982انفجرت
�أزمة داخلية للنظام ال�سيا�سي الفل�سطيني
املتمثل باملنظمة ،وتكرّ�ست هذه الأزمة عند

املنظمة� ..إحدى بنود اخلالف بني القيادات الفل�سطينية

توقيع اتفاق �أو�سلو ،حيث ح�صل تغيرياً يف
التحالفات ال�سيا�سية بني الف�صائل ارتكز
على املوقف من االتفاق ،وال �شك �أن اتفاق
�أو�سلو �أدى �إىل �إ�ضعاف منظمة التحرير
الفل�سطينية على كل امل�ستويات ،بعد �أن بد أ�
يت�شكّل كيان جديد مرتبط �شك ًال باملنظمة.
يف العام  1987وقعت ع��دة �أح��داث كان
ل�ه��ا ت ��أث�ير م�ب��ا��ش��ر ع�ل��ى امل�ن�ظ�م��ة �أه�م�ه��ا:
ان��دالع االنتفا�ضة الأوىل (ك��ان��ون الأول)،
والإع�ل�ان عن ت�شكيل حركة حما�س ،التي
�شقت طريقها يف �إطار الكفاح الوطني �ضد
االح�ت�لال ال�صهيوين ،وكانت امل��رة الأوىل
ال��ذي تن�ش�أ فيها ق��وى فل�سطينية فاعلة
خارج منظمة التحرير.

وم��ع و�صول م�سرية �أو�سلو �إىل طريق
م�سدود مع انتهاء الفرتة الزمنية املحددة
ملرحلتها االنتقالية ،ب��د�أت م�سرية جديدة
يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني ،متثّل يف
احل��وار الوطني الفل�سطيني الذي �شهدته
ال���س��اح��ة يف  ،2000-1998ل�ق��د ق ��اد ه��ذا
احلوار �إىل �إعادة تفعيل دور القوى يف �إطار
املنظمة ع�ل��ى ق��اع��دة �إع ��ادة الإج �م��اع على
دور املنظمة باعتبارها املرجعية اجلامعة
لل�شعب الفل�سطيني.
ه��ذه امل���س�يرة ا�ستقامت يف االنتفا�ضة
الثانية ،التي وفّرت قاعدة لتعزيز م�شاركة
اجلميع يف ال�ق��رار ال�سيا�سي الفل�سطيني
مب��ا يف ذل��ك ال �ق��وى الإ� �س�لام �ي��ة ،م��ن هنا

ط��رح��ت ف �ك��رة ت���ش�ك�ي��ل ال �ق �ي��ادة ال��وط�ن�ي��ة
امل��وح��دة وت �ع��ززت ه��ذه ال�ف�ك��رة باعتبارها
حتظى بقبول �شعبي وا� �س��ع ،ومت االت�ف��اق
ع�ل��ى � �ض ��رورة �إ� �ص�ل�اح ال �ن �ظ��ام ال�سيا�سي
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ،م ��ن خ�ل��ال �إ�� �ص�ل�اح ب�ن�ي��ة
منظمة التحرير على أ�ُ�س�س دميقراطية،
و�إ� �ص�لاح ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
من خ�لال �إج��راء االنتخابات ،وق��د تكرّ�س
دور ال���س�ل�ط��ة الفل�سطينية ع�ل��ى ح�ساب
املنظمة بعد �إج ��راء ع��دة ان�ت�خ��اب��ات داخ��ل
ال�ضفة وال�ق�ط��اع ،ك��ان �أه�م�ه��ا ف��وز حركة
ح�م��ا���س ب��االن�ت�خ��اب��ات ،وم ��ا ت�ل��ى ذل ��ك من
�صراع على ال�سلطة ال يزال م�ستمراً لغاية
ال�ي��وم ،وت�شكّل منظمة التحرير �أح��د �أهم

 200خريج يبحثون عن عمل

اعتصام لخريجي دار المعلمين باألونروا
اعت�صم عدد من متخرجي دار املعلمني التابعة لوكالة الأون��روا أ�م��ام مقر
الوكالة يف بئر احل�سن ،ملطالبة الأون��روا بت�أمني الوظائف خلريجي ال��دار يف
مدار�سها ،ورفعوا الفتات مبطالبهم حتمل الأونروا م�س�ؤولية معاناتهم الناجمة
عن �سوء الإدارة يف �سيا�سة الأون��روا التي مل تلتزم بتوفري الوظائف خلريجي
ال��دار منذ عدة �سنوات ،كما رفع املعت�صمون مذكرة ت�ضمنت ع��دداً من املطالب
�أبرزها :اع�تراف الدولة اللبنانية ب�شهادة دار املعلمني ،لتح�سني فر�ص �إيجاد
عمل خارج �إطار مدار�س الأونروا ،كذلك ت�ضمنت املذكرة مطالبة امل�س�ؤولني يف
وكالة الأونروا بالإ�سراع يف اتخاذ اخلطوات الكفيلة بانقاذ م�ستقبل اخلريجني،
عرب توفري الوظائف للخريجني ب�أقرب وقت وعدم املماطلة والت�سويف يف هذه
الق�ضية ،و�ضرورة و�ضع جدول زمني ثابث وحمدد للتوظيف خالل مدة قريبة،
خ�صو�صاً �أن الأف��ق م�سدود �أم��ام ح�صولهم على وظ��ائ��ف خ��ارح �إط��ار مدار�س
الأونروا.
ويف ال�سياق نف�سه� ،أ��ص��در احت��اد ال�شباب الدميقراطي الفل�سطيني بياناً

ت�ضامنياً مع الطلبة اخلريجني� ،أكد فيه �أن �أزمة املتخرجني الفل�سطينيني يف
كلية دار املعلمني التابعة لوكالة الأونروا يف لبنان ،تتفاقم عاماً بعد عام ،نتيجة
عدم التزام الوكالة وعودها بتوظيف متخرجي ال��دار يف مدار�سها املنت�شرة يف
لبنان ،مع الإ�شارة �إىل �أن عدد املعلمني الذين تخرجوا من الدار منذ العام 2008
و�صل �إىل �أكرث  200خريج ،وما زال خريجو دورات 2011/2010/2009/2008
من دون توظيف ،وذلك ب�سبب غياب الر�ؤية الوا�ضحة والتخطيط ال�سليم لدى
امل�س�ؤولني يف الأون��روا ،على رغ��م املطالبة امل�ستمرة بتحويل دار املعلمني كلية
جامعية ،بحيث ت�صبح �سنوات الدرا�سة فيها بدل �سنتني� ،إال �أن ت��ذرّع الأون��روا
بعدم وجود موازنة ت�سبب بتخريج ع�شرات ال�شباب العاطلني من العمل.
كما طلب البيان وكالة الأونروا بالإ�سراع يف اتخاذ اخلطوات الكفيلة ب�إنقاذ
م�ستقبل اخلريجني ،والعمل على توفري فر�ص العمل لهم ،و��ض��رورة حتويل
مركز �سبلني �إىل كلية جامعية معرتف بها من قبل وزارة الرتبية والتعليم يف
لبنان.

الأم��ور املطروحة ب�ين الأط ��راف املتنازعة
ع�ل��ى ال���س��اح��ة الفل�سطينية ،خ�صو�صاً يف
ظل هيمنة تنظيم فتح عليها خالل العقود
ال�سابقة.
ت �ف��اوت ال���ص�لاح�ي��ات ب�ي�ن ال���س�ل�ط��ات
يف ال�ضفة وغ��زة م��ن جهة ،والعالقة مع
امل�ن�ظ�م��ة م��ن ج�ه��ة �أخ � ��رى ،ي �ط��رح ال�ي��وم
�أزم ��ة امل��رج�ع�ي��ة الفل�سطينية ،خ�صو�صاً
للفل�سطينيني يف ال���ش�ت��ات ،ل��ذل��ك ال بد
م��ن ��ص�ي��اغ��ة خ�ط��ة ��س�ي��ا��س�ي��ة م � ّوح��دة يف
الأداء الن�ضايل والتم�سك بخيار املقاومة،
وتفعيل التحرك اجلماهريي واملواجهة
ال�شعبية مع االحتالل ال�صهيوين ،وتفعيل
وت �ط��وي��ر م ��ؤ� �س �� �س��ات م�ن�ظ�م��ة ال�ت�ح��ري��ر
الفل�سطينية على �أ�س�س ال�شراكة الوطنية
ال �ق��ائ �م��ة ع �ل��ى إ�� � �ش� ��راك ج �م �ي��ع ال �ق��وى
والفعاليات ال�سيا�سية.
ك ��ذل ��ك ت �� �ش �ك �ي��ل امل �ج �ل �� ��س ال��وط �ن��ي
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ب��االن �ت �خ��اب ال��دمي �ق��راط��ي
وف��ق نظام انتخابي متفق عليه ،والتوافق
ال ��وط �ن ��ي ع �ل��ى مت �ث �ي��ل م �ن��اط��ق ال �ل �ج��وء
وال���ش�ت��ات ال�ت��ي ي�ت�ع��ذر �إج ��راء االن�ت�خ��اب��ات
فيها ،بالإ�ضافة �إىل ت�شكيل مرجعية وطنية
موحدة ملدينة القد�س ،ت�شارك فيها جميع
القوى والفعاليات ال�سيا�سية واالجتماعية
وال��دي�ن�ي��ة ،وامل��ؤ��س���س��ات احل�ك��وم�ي��ة املعنية
مل�ع��اجل��ة م�ل��ف امل��دي �ن��ة امل�ق��د��س��ة مبختلف
حماوره.
�إن احل��اج��ة �إىل مرجعية فل�سطينية
موحدة اليوم ،يجب �أن يعترب من �أولويات
ال�ق��وى الفل�سطينية املختلفة ،م��ن خالل
�إ�صالح الكيان الفل�سطيني املتمثل مبنظمة
التحرير ،وجعلها بو�صلة الوحدة الوطنية
ن �ح��و �إن� �ه ��اء االح� �ت�ل�ال وحت �ق �ي��ق ال��دول��ة
الفل�سطينية امل�ستقلة وعا�صمتها القد�س.

�سامر ال�سيالوي
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ملف األسبوع

«يهود إسرائيل»..

واستعادة الممتلكات في
في لبنان
�أما يهود لبنان فكانوا مواطنني �أ�صحاب حقوق كاملة؛ لهم
ثقلهم االقت�صادي واالجتماعي يف وادي �أب��و جميل يف و�سط
بريوت ،حيث بنوا كني�س «ماجن �أبراهام» ،والذي يعاد ترميمه
ال�ي��وم ،كما ك��ان لديهم منظماتهم الك�شفية ون��ادي هاتيكفا
وم��دار��س�ه��م العلمانية وال��دي�ن�ي��ة (الأل�ي��ان����س� ،سليم ط��راب)
و�صحفهم وجمالتهم (ال�صوت اليهودي ،العامل الإ�سرائيلي).
كذلك برزت �شخ�صيات لبنانية يهودية عدة يف م�ؤ�س�سات
حكومية ،مثل ال�ضابط �إيليا ب�صل ،وع�ضو غرفة التجارة يف
بريوت جوزف فارحي ،كما �أ�س�س توفيق ميزراحي جملة le
 ،commerce du levantوهي جملة اقت�صادية ال تزال
ت�صدر حتى اليوم ،غري �أن مالكيها احلاليني لي�سوا يهوداً.
وك�شفت ر�سائل بعث بها مزراحي لتن�شر يف عدد � 21شباط
 1950من «نيويورك تاميز» بع�ض احلقائق وجاء يف �إحداها:
«مل مت����س ��ش�ع��رة م��ن ر�أ�� ��س �أي ي �ه��ودي ل �ب �ن��اين ،ك�م��ا �أن
ال�سلطات مل تغري يف تعاملها معنا ،وحقوق اليهود مل تنتهك،
بل �أكملوا حياتهم ب�شكل طبيعي ومل ي�صرفوا من �أعمالهم»،
ورمبا مزراحي مل يعلم حينها �أن تلك «احلياة الطبيعية» كانت
ت�شارف نهايتها مع اندالع احلرب الأهلية ،التي مل تربئ �أحداً،
فالكل ح��اول �إلغاء الآخ��ر ومل ي�ستطع ذل��ك ،با�ستثناء اليهود
الذين باعوا ب�أكرثيتهم ممتلكاتهم وتوجهوا �إىل «�أر�ض ميعاد»
�أمريكية و�أوروبية و«�إ�سرائيلية».
�أما �أقليتهم فف�ضلت البقاء يف الوطن ،وبالرغم من «املوت
ال���س��ري��ري» ال ��ذي �أ� �ص��اب املجتمع ال�ي�ه��ودي ال�ل�ب�ن��اين ،ت�شري
املعلومات �إىل �أن جمل�سالطائفة ما يزال نا�شطاً� ،إن من حيث جمع
التربعات ال�ستكمال ترميم كني�س وادي �أبو جميل� ،أو من حيث
العمل على ترميم مدافن اليهود املنت�شرة يف مناطق عرفتهم.
يف ه��ذا الإط ��ار ،ك�شف رئي�س بلدية �صيدا حممد ال�سعودي
عن تلقي البلدية ال�شهر الفائت طلب رخ�صة برتميم مدافن
اليهود يف �صيدا ،وبح�سب ال�سعودي «ه��ذا الطلب ج��اء با�سم
«الكني�س اليهودي يف ب�ي�روت» والبلدية واف�ق��ت عليه» ،نافياً
معرفته تاريخ بدء الرتميم.
وا� � �س � �ت ��ذك ��ر ال � �� � �س � �ع ��ودي «ح� � � � ��ارة ال � �ي � �ه� ��ود» يف � �ص �ي��دا
ال �ق ��دمي ��ة �إب � � ��ان ف �ت��رة اخل �م �� �س �ي �ن��ات ،ح �ي��ث ب � ��اع ج � ��زء م��ن
ال �ي �ه��ود م�ن��ازل�ه��م ل�ي���س�ك��ن م�ك��ان�ه��م م��ا و��ص�ف��ه ب �ـ«امل��زي��ج من
اللبنانيني وال���س��وري�ين وامل���ص��ري�ين والفل�سطينيني» ،الف�ت�اً
�إىل �أن ب�ع���ض�اً م��ن «ال���س�ك��ان اجل� ��دد» مل ي���ض�ط��ر �إىل ��ش��راء
امل� �ن ��ازل /ب��ل «و� �ض��ع ي� ��ده» ع �ل��ى م �ن��ازل �أخ �ل �ي��ت ع �ل��ى ع�ج��ل.
وختم ال�سعودي بالت�أكيد على �أن «اليهودية ديانة مثل الإ�سالم
وامل�سيحية ،وم�شكلتنا لي�ست مع اليهود بل مع �إ�سرائيل».

قرب �أحد اليهود املدفونني يف بريوت

و�ضع الكيان ال�صهيوين �أوىل لبنات م�ساعيه
الإجرائية الرامية �إىل مطالبة ال��دول العربية
بالتعوي�ض عما ي��زع��م �أن�ه��ا «ممتلكات» اليهود
التي تركوها وفرّوا �إىل «�إ�سرائيل» منذ ت�أ�سي�سها
على الأرا�ضي الفل�سطينية عام  ،1948فيما بدا
ح�م�ل��ة لإق �ن��اع الأ� �س��رة ال��دول �ي��ة ب��وج��ود ق�ضية
ا�سمها «ال�لاج�ئ��ون اليهود» على غ��رار الق�ضية
العادلة لالجئني الفل�سطينيني.
وذك � ��رت وزارة اخل��ارج �ي��ة «الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة»
ع�بر �صفحتها الر�سمية على م��وق��ع التوا�صل
االجتماعي «الفي�سبوك»� ،أنها «جنحت يف تنظيم
ح��دث خا�ص ح��ول الالجئني اليهود من ال��دول
العربية ،خالل فعاليات جل�سات اجلمعية العامة
ال�ت��اب�ع��ة ل �ل��أمم امل �ت �ح��دة» ،و�أوردت اخل��ارج�ي��ة
«الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة» �أن داين �أي ��ال ��ون � �س � ّل��م الأمم
املتحدة ملف الأم�لاك اليهودية املزعومة التي
�أُرغموا على تركها ،على حد زعم حكومة الدولة
ال�ع�بري��ة .وك��ان��ت اخل��ارج�ي��ة «الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة» قد
�أطلقت حملة دبلوما�سية انطلقت من ال�سفارات
«الإ�سرائيلية» يف خمتلف دول العامل ،ورافقتها
حملة على �شبكة التوا�صل االج�ت�م��اع��ي� ،أُط�ل��ق
عليها ت�سمية «�أن ��ا الج ��ئ» ،حت���ض�يراً لإدراج �ه��ا
يف م�ل��ف ال�ت�ف��او���ض م��ع ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ،ب�ش�أن
ملف الت�سوية العالق مع الطرف الفل�سطيني،
و�شارك يف احلملة الرئي�س الأمريكي الأ�سبق بيل
كلينتون ،وم�شرّعون �أمريكيون وقانونيون يهود
من اللوبي ال�صهيوين.
وذكرت و�سائل �إعالم «�إ�سرائيلية» �أن املرحلة
التالية من احلملة �ستكون حماولة ال�شروع يف
مفاو�ضات م��ع بع�ض ال��دول العربية للح�صول

ع �ل��ى ت �ع��وي �� �ض��ات ع ��ن الأم �ل ��اك ال �ت��ي �أمم �ت �ه��ا
ال�سلطات ،وتقدّر مبليارات ال��دوالرات ،على حد
زعمهم.
يف م�صر
ح�سبما جرت العادة ،ت�سعى «�إ�سرائيل» �إىل خلق
بلبلة يف الأو��س��اط امل�صرية بني الفينة والأخ��رى
للظهور مبظهر ال�ضحية ،ويف الآونة االخرية� ،أثار
قيام يهود من �أ��ص��ول م�صرية بتنظيم م�ؤمتر يف
العا�صمة القاهرة للمطالبة مبمتلكات يزعمون
�أنهم تركوها قبل هجرتهم للخارج يف خم�سينيات
ال �ق��رن امل��ا��ض��ي �إب ��ان ا��ش�ت�ع��ال ال �� �ص��راع ال�ع��رب��ي -
«الإ�سرائيلي» ،ج��د ًال وا�سعاً بالأو�ساط ال�سيا�سية
والدينية.
و ُي�ظ�ه��ر �إح���ص��اء ر�سمي �أج ��ري ع��ام � ،1947أن
اليهود امل�صريني يبلغون  64484ن�سمة ،وهو العدد
الذي تناق�ص بفعل الهجرة �إىل «�إ�سرائيل» والغرب،
�إىل �أن و�صل للع�شرات الآن .وحتت عنوان «الع�صر
الذهبي لليهود يف م�صر» ،ي�سعى امل�ؤمتر بالتن�سيق
مع املركز الأك��ادمي��ي « -الإ�سرائيلي» يف القاهرة،
�إىل ات �خ��اذ الإج� � ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة �أم ��ام الق�ضاء
امل�صري والدويل ال�ستعادة املمتلكات.
ب�ع��د م �غ��ادرت �ه��م م���ص��ر ،ن�ق�ل��ت �أم � ��وال ال�ي�ه��ود
وممتلكاتهم �إىل ملكية ال��دول��ة امل�صرية مبوجب
ق ��رار � �س �ي��ادي حم���ص��ن ��ض��د ال �ق��ان��ون ،وال متلك
حمكمة يف الداخل �أو اخلارج مراجعته لأنه مظهر
من مظاهر ال�سيادة امل�صرية ،وقد فر�ضت الدولة
احل��را��س��ة على �أم ��وال ال�ي�ه��ود عقب ح��رب��ي 1956
و ،1967ثم انتقلت �إىل ملكية الدولة بقرار �سيادي،

ويف مرحلة الحقة تلقى ه ��ؤالء اليهود تعوي�ضات
وت�سويات نهائية و�أغلق هذا امللف �إىل غري رجعة،
لكن «�إ�سرائيل» ،وعرب اللوبي خا�صتها ،ت�سعى �إىل
�إعادة فتح امللف بني الفينة والأخرى لإثارة بلبالت
ال �أك�ثر ،ولإث��ارة غ�ضب املجتمع امل�صري املعار�ض
لكل �أ�شكال التطبيع «الإ�سرائيلي» ،رغ��م معاهدة
«كامب ديفيد» لل�سالم.
على �سبيل املثال� ،سبق �أن �أقام يهود م�صريون
ك��ان��وا مي�ت�ل�ك��ون حم�ل�ات «ب �ن �ط �م��ويل» ال���ش�ه�يرة
ل ل��أث ��اث ال �ف��اخ��ر دع ��وى �أم� ��ام ال�ق���ض��اء الإداري
امل���ص��ري ال��س�ت�ع��ادة ملكية امل �ح�لات ،لكن املحكمة
ق�ضت ببطالن الدعوى ،لأن ملكية الدولة لهذه
املمتلكات متت مبوجب قرار �سيادي.
ع �ل �م �اً �أن م���ص��ر ت �ف �رّق ب�ي�ن ي �ه��ود م���ص��ري�ين
يريدون العودة �إىل بلدهم الأ�صلي ،فه�ؤالء مرحب
بهم طاملا ال يحملون اجلن�سية «الإ�سرائيلية» ،وبني
�آخرين واهمني ب�أنهم جا�ؤوا الفتعال �أزمة ال �أ�سا�س
وال �سند لها.
وم��ن امل�ستبعد �أن ي�ل�ج��أ ال�ي�ه��ود �إىل الق�ضاء
ال��دويل للمطالبة مبمتلكاتهم ال�سابقة يف م�صر،
ولو �أن الأمر يجدي لفعلوها منذ ع�شرات ال�سنوات،
لكن ما يجري الآن ال يعدو كونه �ضجيجاً �إعالمياً.
وم � ��ا ح ��دي ��ث ال� �ي� �ه ��ود ع� ��ن دوره� � � ��م ال �ث �ق��ايف
واالقت�صادي يف احلياة امل�صرية �إال دليل على �أن
م���ص��ر وال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة مل ت���ض�ط�ه��ده��م ،و�أن �ه��م
ع��ا��ش��وا ك�م��واط�ن�ين ل�ه��م ك��اف��ة احل �ق��وق ،ف�ق��د ك��ان
لليهود وزي ��ر يف احل�ك��وم��ة امل���ص��ري��ة ب�ق�ي��ادة �سعد
با�شا زغلول عام  ،1924لكن عدداً كبرياً من اليهود
رحلوا عن م�صر منذ �أكرث من  60عاماً ،وتركوها
من �أجل حلم «الدولة الإ�سرائيلية».
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خرجوا بإرادتهم

الـدول الـعـربـيــة
قرارات الكونغر�س

ُي��ذك��ر �أن ��ه يف ن�ي���س��ان امل��ا��ض��ي �أ� �ص��در جمل�س
ال �ن��واب الأم�ي�رك��ي ال�ك��ون�غ��ر���س ق� ��راراً يعترب
ال�ي�ه��ود ال��ذي��ن ه��اج��روا م��ن ال ��دول العربية
خالل الأزم��ات مبثابة الجئني مطالباً ب�إدراج
ق�ضيتهم ��ض�م��ن �أي ات �ف��اق ل�ت���س��وي��ة ق�ضية
ال�شرق الأو�سط ،وهو ما فهم �أنه دعم �أمريكي
��ض�م�ن��ي ب� أ�ح�ق�ي��ة ه � ��ؤالء ال �ي �ه��ود يف مطالبة
ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة ال �ت��ي ت��رك��وه��ا ب�ت�ع��وي���ض��ات.
لكن با�ستطاعة الكونغر�س �أن يقول ما ي�شاء
ويطبق قوانينه يف الواليات املتحدة لكن لي�س
يف م�صر وهي دولة لها �سيادة على ت�شريعاتها
و�أر�ضها.
يف ال �ب��داي��ة ،ك��ان الأم ��ر جم��رد �إره��ا��ص��ات
ملجموعة م��ن ال�ي�ه��ود ي�سعون وراء ا� �س�ترداد
�أم ��وال� �ه ��م يف م �� �ص��ر� ،أم � ��ا الآن ف �ق��د حت��ول
الأم��ر �إىل واق��ع فعلي تدخلت فيه احلكومة
«الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة» ع��ن ط��ري��ق وزارة خارجيتها
ال�سرتداد هذه الأموال يف م�صر وبع�ض الدول
العربية.
ونقلت ال�صحف «الإ�سرائيلية» �أن اخلارجية
«الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة» تعكف على �سن ت�شريع يلزم
حكومتها ب��ا��س�ترداد ه��ذه املمتلكات ،وينق�سم
اىل ق�سمني ،الأول يطالب م�صر وموريتانيا
وامل�غ��رب واجل��زائ��ر وتون�س وليبيا وال���س��ودان
و�سورية وال�ع��راق ولبنان والأردن والبحرين

كني�س يف بريوت

كني�س يهودي يف م�صر

بدفع تعوي�ضات عن �أمالك � 850ألف يهودي،
قيمتها  300مليار دوالر �أمريكي� ،أم��ا الق�سم
الثاين من القانون فيطالب ال�سعودية بدفع
تعوي�ضات قيمتها تتجاوز املائة مليار دوالر،
م�ق��اب��ل �أم �ل�اك ال �ي �ه��ود يف امل�م�ل�ك��ة م�ن��ذ عهد
الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم.
اليهود يف م�صر

ع��ا���ش ال �ي �ه��ود يف م���ص��ر �أك �ث�ر م��ن 2000
ع��ام ،وك��ان��وا يعي�شون يف �أحيائهم امل�ح��ددة �أو
ما يعرف بـ«الغيتو» يف القاهرة والإ�سكندرية،
ويف منت�صف ال�ق��رن الع�شرين ،وحت��دي��داً يف
اخلم�سينات وحتى ال�ستينات من القرن املا�ضي،
قرر يهود م�صر الهجرة �إىل «�إ�سرائيل».
وم��ن �أ��ش�ه��ر ال�شخ�صيات ال�ي�ه��ودي��ة التي
عا�شت يف م�صر ،كان ال�شاعر والكاتب يعقوب
��ص�ن��وع ،وال�ف�ن��ان��ة راق �ي��ة �إب��راه �ي��م ،وم�صمم
الأزي��اء �سولومون �سيكوريل؛ �صاحب �سل�سلة
حمالت «�شيكوريل»� .أما �أبرز ممتلكات اليهود
يف م�صر فهي جمموعة من املعابد يف القاهرة
والإ�سكندرية ،ومنها معبد «ها�شميم» املوجود
يف �شارع عديل ،وحارة اليهود مبيدان املو�سكي،
وب �ع ����ض امل� �ن ��ازل يف م�ن�ط�ق��ة م���ص��ر ال�ق��دمي��ة
وحمافظة الإ�سكندرية.
ومنذ �سنوات و«�إ�سرائيل» حت��اول ال�ضغط
على م�صر بهذا اخل�صو�ص ،لكن الأمر تطور
ب�شكل خطري بعد الثورة؛ حيث تدخلت حكومة
العدو الإ�سرائيلي لأول مرة يف الأمر ،و�صعّدت
الأم � ��ر �إىل الأمم امل �ت �ح��دة ،ك �م��ا �أن ال�ل��وب��ي
ال���ص�ه�ي��وين يف ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة �سي�ضغط
لإق � ��رار ت�ع��وي���ض��ات ك �ب�يرة ع�ل��ى م���ص��ر ت�ق��در
مبليارات الدوالرات.

امل�شاكل والأزم��ات ،خ�صو�صاً �أن م�صر متتلك
الو�سائل للتعامل مع «�إ��س��رائ�ي��ل» ،من خالل
ال�ضغط عليها ال� �س�ترداد املمتلكات امل�صرية
يف فل�سطني املحتلة ،وهذه املمتلكات موجودة
هناك منذ عهد حممد علي والدولة العثمانية،
وتقدَّر الآن مبليارات ال ��دوالرات ،ال �سيما �أن
ح�صر هذه املمتلكات واخلرائط اخلا�صة بها
موجودة يف تركيا ،ولذلك ال بد من التعاون
مع تركيا ال�ستخدام هذه املمتلكات وال�ضغط
على «�إ�سرائيل» لإنهاء ق�ضية ممتلكات اليهود
يف م�صر.
على �صعيد �آخر ،با�ستطاعة م�صر �أن تقيم
دع��وى ق�ضائية دول�ي��ة �ضد «�إ��س��رائ�ي��ل» ب�ش�أن
�آالف الأ� �س��رى امل�صريني ال��ذي��ن مت �أ��س��ره��م،
ودع��وى �أخ��رى للتعوي�ض ع��ن ال�ث�روات التي
نهبتها «�إ�سرائيل» خالل وجودها يف �سيناء قبل
حتريرها.
الر�أي القانوين

من وجهة النظر القانونية ،ي��رى ن�شطاء
ح �ق��وق �ي��ون ا�� �س�ت�رداد ال �ي �ه��ود مل�م�ت�ل�ك��ات�ه��م يف
م�صر بعد م��رور كل هذه الفرتة يتوقف على
طريقة خروجهم من البالد �إذا كان تهجرياً
ق�سرياً� ،أو �أنهم تركوها مبح�ض �إرادتهم .ف�إذا
ك��ان��وا ق��د ت��رك��وا ممتلكاتهم يف م�صر ب�سبب
تهجري ق�سري ،ومت �إثبات هذا ،فعندئذ يحق
ل�ه��م امل�ط��ال�ب��ة ب�ه��ا م��رة �أخ ��رى� ،أم ��ا �إذا ك��ان��وا
تركوا ه��ذه املمتلكات مبح�ض �إرادت �ه��م ،فهذا
ال يعطيهم حق املطالبة بها ،لأن �أحقيتهم يف
ملكيتها تكون �سقطت بالتقادم بعد مرور 15
ع��ام�اً ،وال��وق��ائ��ع ت��ؤك��د �أن�ه��م خ��رج��وا مبح�ض
�إرادت�ه��م ،و�أنهم مل يتعر�ضوا لأي م�ضايقات،
فاليهود مل يخرجهم �أحد من م�صر ،والدليل
ع �ل��ى ذل� ��ك �أن � ��ه م ��ا ي � ��زال ه �ن��اك ع� ��دد منهم
املوقف امل�صري
يعي�شون يف م�صر وميتلكون عدد من العقارات
ق��ام��ت ج�م�ع�ي��ات ن��ا��ش�ط��ة ع��دي��دة بتحذير وامل�ح�لات التجارية ،وي�ج��رون عليها عمليات
احل �ك��وم��ة امل���ص��ري��ة ك �ث�ي�راً م��ن خ �ط��ورة ه��ذا البيع وال�شراء ب�شكل عادي ،ويف الآونة الأخرية
الأمر ،لكن من دون جدوى ،كما طالبت كثرياً �أن�ه��ى الق�ضاء امل���ص��ري ن��زاع �اً على �أح��د هذه
بعمل ح�صر لأم�لاك اليهود يف م�صر كي ترد املمتلكات بالزمالك ،ورف�ض بيعها باعتبارها
منفعة عامة.
م�صر على هذه الدعاوى «الإ�سرائيلية».
ممتلكات اليهود يف م�صر ق�ضية قدمية ومت
لكن م��ع الأ� �س��ف ،ف ��إن م�صر تفتقد وج��ود
�إدارة ل�ل�أزم��ات ،وحتديداً هذه الق�ضية ،التي فتحها كثرياً ،لكن زاد احلديث عنها م�ؤخراً
تثار يف و�سائل الإعالم فقط وال تتحرك الدولة بعد حماولة احلكومة «الإ�سرائيلية» تدويل
ل�ل�ت���ص��دي ل �ه��ذه امل� �ح ��اوالت «الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة» ،الق�ضية ..فهل تنجح «�إ�سرائيل» يف ذلك؟
ولذلك ال بد من �إن�شاء �إدارة للأزمات تابعة
�إعداد هناء عليان
لرئا�سة اجلمهورية مبا�شرة حل��ل مثل هذه

عاش يهود مصر النصف األول من
القرن الماضي في حالة من التسامح
واالحتواء داخل المجتمع المصري ،إلى
جانب عشرات الجاليات والطوائف ،ولم
تكن تتعدى الجالية اليهودية وقتها
 76أل��ف ي��ه��ودي ،أغلبهم يحملون
جنسيات أجنبية؛ إيطالية ويونانية،
وقد أصروا على االحتفاظ بها ،بسبب ما
كانت تمنحه الجنسية األجنبية وقتها
من ميزات ،ال يحصل عليها المصريون.
وي��ك��ش��ف ال��ت��اري��خ ك���ذب ادع����اءات
ال��ي��ه��ود ،ال��ذي��ن ي��زع��م��ون تعرضهم
للتهجير خ��ارج ال��ب�لاد ،فقد ك��ان يقف
دائمًا وراء كل موجة من موجات هجرة
اليهود إلى خارج مصر حدث تاريخي ال
عالقة للحكومة المصرية به ،سواء قبل
ثورة يوليو ،أو بعدها ،إذ يعود بداية
تاريخ هجرة اليهود الذين سبق لهم
العيش في مصر إل��ى الحرب العالمية
الثانية ،فمع ان��ت��ص��ارات هتلر خشي
اليهود في مصر من تعرضهم لما قيل
إنه اضطهاد على يد القوات األلمانية
ف��ي ح��ال��ة دخولها إل��ى م��ص��ر ،وقتها
صفى عدد من اليهود المقيمين في
مصر أعمالهم ،وباعوها بأثمان بخسة،
بإرادتهم الحرة ،ودون ضغط من أحد،
وهاجروا إلى الخارج ،وفي عام ،1948
وبعد نكسة فلسطين ،تشجع الكثير
م��ن ف��ق��راء ال��ي��ه��ود لفكرة السفر إلى
أرض الميعاد ،بحثًا عن حياة أفضل،
وبعد قيام ث��ورة  23يوليو ع��ام 1952
والقبض على خلية يهودية استهدفت
إج��راء تفجيرات ب��دور السينما وعرفت
بفضيحة ليفي ،زادت موجات هجرة
ال��ي��ه��ود خ����ارج م��ص��ر ،خ��ص��وص��ًا بعد
صدور ق��رارات التأميم التي لم تقتصر
على اليهود وحدهم ،وال على أمالك
الجاليات األجنبية ،بل شملت العديد من
الشخصيات المصرية ،وحدثت فضيحة
الفون عام  1954عندما سعت العصابات
الصهيونية لدفع اليهود الذين سبق
لهم العيش ف��ي مصر للهجرة خ��ارج
«إسرائيل» ،فقامت عبر شبكة تجسس
بتنفيذ عدة عمليات إرهابية في عدد
من المحال ودور السينما في القاهرة
واإلسكندرية ،تحديدًا مناطق تجمع
الطائفة اليهودية ف��ي مصر ،وقتها
شعر اليهود المقيمون في مصر بعدم
األم��ان ،وق��رروا مغادرة مصر بال رجعة،
وق��د ازداد األم���ر س���وءًا عقب هزيمة
 ،1967التي زادت من شعور العزلة لدى
اليهود المتبقين في مصر ،فهاجروا
بدورهم.
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عربي
مرسي يتملق قادة العدو الصهيوني ..ويقامر باألمن القومي
��س�ق�ط��ت �أن �ظ �م��ة «ال �ع �م��ال��ة وال�ف���س��اد
واال�ستبداد» يف تون�س وم�صر وليبيا ،لتحل
مكانها قوى «الإ�سالميني اجلدد» ،الذين
توقع الكثريون مبجيئهم �إىل ال�سلطة �أن
يح�صل ت�ب� ّد ًال ج��ذر ّي �اً يف م��واق��ف �أنظمة
«الربيع العربي» م��ن الكيان ال�صهيوين
وال�ق���ض�ي��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ،ول �ك��ن ر��س��ال��ة
الرئي�س امل�صري حممد مر�سي «الودية»
�إىل �شيمون ب�يري��ز يف منت�صف ت�شرين
ال �ث ��اين امل��ا� �ض��ي ،وت��زام �ن �ه��ا م ��ع �إ� �ص ��رار
ال�سلطة يف تون�س على ع��دم �إدراج م��ادة
«حترمي العالقة مع �إ�سرائيل» يف الد�ستور
اجل��دي��د ،مل ت�خ� ّي��ب الآم� ��ال فح�سب ،بل
�أظهرت بو�ضوح �أن تدعيم العالقات �أ�صبح
�شرطاً من �شروط بقاء ال�سلطات اجلديدة
وا�ستمرارها يف احلكم.
ال ي �خ �ف��ى ع �ل��ى ال��رئ �ي ����س م��ر� �س��ي
وج �م��اع��ة «الإخ � � � ��وان»� ،أن امل ��وق ��ف من
�شرعية وجود الكيان ال�صهيوين وبقائه،
يظل املعيار الأول والوحيد للحكم على
ح�ق�ي�ق��ة ت��وج �ه��ات الأن �ظ �م��ة اجل��دي��دة
وحتديد انتمائها الفعلي ،ولهذا حاول
م���س�ت���ش��ارو ال��رئ �ي ����س امل �� �ص��ري ون��واب��ه
تكذيب اخلرب ،ولكنهم ف�شلوا ،فقد �أراد
امل���س��ؤول��ون ا إل��س��رائ�ي�ل�ي��ون ،ولأغ��را���ض
خ��ا��ص��ة ،ذات ع�لاق��ة بتفكيك م��رك��زي��ة
ال�سلطة يف م�صر� ،ستت�ضح يف امل��راح��ل
التالية� ،أرادوا �أن ي�شككوا مب�صداقية
الإخ��وان امل�سلمني ،و�أن ي�ضعفوا مواقع
م��ر� �س��ي �أم � ��ام م �ع��ار� �ض �ي��ه يف ال ��داخ ��ل،
ف�سربوا الر�سالة التي ن�شرتها و�سائل
الإعالم بخط يده ت�أكيداً للخرب.

هل هدم الأنفاق امل�ؤدية �إىل غزة ي�صب يف م�صلحة ال�شعب الفل�سطيني؟

ولكن بغ�ض النظر ع��ن �صدق اخلرب
�أو ك��ذب��ه ،فثمة �سيا�سات حم��ددة ووقائع
�أخ��رى �أكرث داللة من م�ضمون الر�سالة،
منها �أن الرئي�س امل���ص��ري ،ومنذ ت�سلمه
ال ��رئ ��ا� �س ��ة ،مل ي �خ��ف ال� �ت ��زام ��ه ال �ك��ام��ل
مبعاهدة كامب ديفيد وكل مالحقها ،مبا
فيها ما يتعلق بانت�شار القوات امل�سلحة يف
�سيناء وعلى نقاط احلدود.
مل ي ��أت ه��ذا امل��وق��ف م��ن ب��اب امل�ن��اورة
ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة ك�م��ا ي�ع�ت�ق��د ال�ب�ع����ض ،بل

�إن مر�سي أ�ع�ل��ن مت�سكه مبعاهدة كامب
دي �ف �ي��د وال �ع�ل�اق��ة م��ع « إ�� �س��رائ �ي��ل» على
امل�ن��اب��ر ال��دول �ي��ة وامل�ح�ل�ي��ة ويف منا�سبات
ك �ث�ي�رة ،ك�م��ا أ�ع� ��اد ت � أ�ك �ي��د م��واق �ف��ه أ�ث �ن��اء
لقائه الأخ�ي�ر ب�ع��راب امل�ع��اه��دة ،الرئي�س
الأمريكي الأ�سبق جيمي كارتر ،ب�أنه لن
يطالب �أو ي�صر على تعديل �أي بند فيها،
�إال بعد موافقة احلكومة «الإ�سرائيلية»
وبالت�شاور معها ،ولن ير�سل قوات جديدة
�إىل املناطق احلدودية ،رغم تهديد وحدة

البالد و�أمنها ،من دون �أخذ الإذن امل�سبق
والتن�سيق الكامل مع ال�سلطات املعنية.
�إن ح �� �ص �ي �ل��ة م� ��ا ي� �ج ��رى يف ب �ل ��دان
«ال��رب �ي��ع ال �ع��رب��ي» ب�ع�ي��د ك��ل ال �ب �ع��د عن
االل�ت��زام بق�ضايا الأم��ة والن�ضال لن�صرة
القد�س وفل�سطني ،بل �إن الدولة يف عهدة
«ا إلخ � ��وان» و��س��ائ��ر ت �ي��ارات «الإ��س�لام�ي�ين
اجل� ��دد» ت���س�ير ن�ح��و م��زي��د م��ن التفكك
واالن �ح�ل�ال ،وت�ن�ج��ر معها �إىل م�ستنقع
ال� ��� �ص ��راع ��ات ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ب �ق �ي��ة ال �ق ��وى

ليبيا ..بين نار الفوضى والحرب األهلية على الطريقة الصومالية
بعد مرور عام على �سقوط نظام العقيد معمر القذايف،
�إثر مقتله يف مدينة �سرت بعد اعتقاله ،تبدو ليبيا بعيدة عن
حلم �إعادة بناء الدولة املركزية وحتقيق الأمن واال�ستقرار،
وه��ي تت�أرجح ب�ين ن��ار الفو�ضى والفلتان امل�سلح ،و�صراع
امليلي�شيات على ال�سلطة والنفوذ ،وبني نار اقرتاب انزالقها
�إىل �أت��ون احل��رب الأهلية التي يغذيها ا�ستح�ضار الثارات
و�إث��ارة ال�ع��داوات القبلية القدمية ،ومثل ه��ذا التو�صيف
للواقع ال�سائد ه��ذه الأي��ام يف ليبيا ،ينبع م��ن التطورات
الأخرية التي �شهدتها البالد ،والتي متثلت بالآتي:
التطور الأول :املعركة التي ح�صلت يف مدينة بني وليد
و�أ�سفرت عن اقتحام ميلي�شيا م�صراتة للمدينة و�سقوط
ع���ش��رات القتلى وم�ئ��ات اجل��رح��ى ،بعد حما�صرتها ملدة
�أ�سبوعني وق�صفها بال�صواريخ واملدفعية ،يف م�شهد �أعاد
�إىل الأذهان ما كان يقوم به نظام القذايف.
وب��دا وا�ضحاً �أن ميلي�شيا م�صراتة �أرادت بذلك الث�أر
من قبائل بني وليد ،لأنهم نا�صروا القذايف و�أقدموا على
احتجاز وقتل عمران �شعبان (من م�صراتة)؛ ال��ذي قيل
�إنه عرث على القذايف خمتبئاً يف �سرت ،على �أن ذلك �أماط
اللثام عن ال�صراعات التاريخية القبلية بني املدينتني،
والتي تعود �إىل عهد اال�ستعمار الإيطايل.
التطور الثاين :انت�شار الفو�ضى واالن�ف�لات الأمني
واالعتداء على �أرزاق وممتلكات املواطنني ،وتفجر الثارات
القبلية يف ك��ل امل �ن��اط��ق ،وت�ف��اق��م الأزم � ��ات االق�ت���ص��ادي��ة
واالجتماعية والأمنية ،واملرتافقة مع ازدي��اد الف�ساد يف

م�ؤ�س�سات الدولة واحلديث عن �سرقة املليارات ،ما دفع
البع�ض �إىل الكالم عن اقرتاب اللحظة التي يرتحم فيها
النا�س على عهد القذايف.
التطور الثالث :ا�ستفحال ظاهرة امليلي�شيا امل�سلحة
التي حتولت �إىل �سلطة �أمر واقع بدي ًال عن �سلطة الدولة،
وهو الأمر الذي دفع �أهايل مدينة بنغازي ،التي انتف�ضت
�ضد حكم القذايف� ،إىل تنظيم تظاهرة حتت عنوان جمعة
بنغازي طالبت بحل امليلي�شيات امل�سلحة غري اخلا�ضعة
ل�سلطة الدولة.
التطور الرابع :الإقرار م��ن قبل ا ألح ��زاب واحل�ك��ام
اجلدد بالف�شل يف �إعادة بناء م�ؤ�س�سات الدولة املركزية ،و�إن
اختلفوا يف حتديد امل�س�ؤول عن ذلك ،ففي حني حتدث عبد
الفتاح الب�شتي؛ القيادي يف حزب «الليبيني ا ألح��رار» عن
غمو�ض الأو�ضاع ،متهماً �أطرافاً �إقليمية وعربية وحملية
ب��دور كبري يف العمل على ت�أجيج الفو�ضى بليبيا ،أ�ع��اد
رئي�س امل�ؤمتر الوطني حممد املقريف ذلك �إىل «الرتاخي
وا إله�م��ال يف ا�ستكمال التحرير» ،وبناء «القوات امل�سلحة
والأج �ه��زة ا ألم �ن �ي��ة» ،وع��دم «ا إل� �س��راع يف ال�سيطرة على
ال�سالح املنت�شر يف كل م�ك��ان» ،وع��دم «ا�ستيعاب ال�ث��وار يف
�شتى مرافق الدولة واالهتمام ب�ش�ؤونهم»..
ويبدو من الوا�ضح �أن هذه التطورات التي ت�ؤ�شر �إىل
ا�ستفحال الفو�ضى وال�صراعات على اختالفها وفقدان
الأمن ،والتي تهدد بانزالق البالد �إىل �أتون احلرب الأهلية
القبلية على الطريقة ال�صومالية ،قد �أدت �إىل مزيد من

االحتقان وجلوء النا�س �إىل ال�سالح للدفاع عن �أنف�سهم،
فيما انتع�شت دعوات الفيدرالية ،واحتدمت وا�ستح�ضرت
ال�صراعات والثارات القبلية القدمية منذ ع�صر اال�ستعمار
ا إلي �ط��ايل ال��ذي عمد �إىل تغذيتها ،ال�ت��ي متثلت �أخ�ي�راً
بال�صراع امل�سلح بني م�صراتة ،وبني وليد.
على �أن ال�سيطرة على بني وليد ال يعني �أن ال�صراع
قد انتهى ،بل على العك�س ،ف�إنه �سي�ؤدي �إىل تفاقمه وزيادة
من�سوب العداء وال�صراع القبلي ،و�سيثري حفيظة قبائل
�أخرى يف الغرب واجلنوب وي�ؤجج نار العداوة ويزيد من
ال�ف��و��ض��ى ،وي���س��رع م��ن ان ��زالق ال �ب�لاد �إىل �أت ��ون احل��رب
الأهلية ذات البعد القبلي ،ب��د�أت م�ؤ�شراتها يف بني وليد،
ويدفع �إليها العوامل الآتية:
ال �ع��ام��ل الأول :ا إلخ� � �ف � ��اق يف ب �ن��اء ال ��دول ��ة امل��رك��زي��ة
القادرة على �ضبط الأمن واال�ستقرار وو�ضع حد لظاهرة
امليلي�شيات امل�سلحة ،وتعدد مراكز القرار على الأر�ض.
ال�ع��ام��ل الثاين :ا�ستمرار �سيا�سة اال�ستئثار القبلي
واال�ستقطاب احل��اد ب�ين القبائل ،وم��ا يعنيه م��ن تعميق
لل�صراع القبلي.
العامل الثالث� :سيا�سة دول حلف الناتو التي احتلت
ليبيا وتقوم على تغذية ال�صراعات القبلية والتناق�ضات
بني الليبيني ،مبا يوفر البيئة املواتية ال�ستمرار �شركاتها
بعملية النهب املنظم لرثوات ليبيا من النفط والغاز.

ح�سني عطوي

ال�سيا�سية العلمانية وال�ي���س��اري��ة ،حتى
ت�صبح ج�م�ي�ع�اً يف ع ��داد ال ��دول الفا�شلة
التي تعمل «�إ�سرائيل» وال��والي��ات املتحدة
على خلقها ،كجزء من املخطط املر�سوم
للعاملني العربي والإ�سالمي.
وم� ��ن ال ��وا� �ض ��ح ل �ل �ع �ي��ان �أن م��واق��ف
الرئي�س مر�سي املعلنة حتى الآن ،لي�ست
موجهة لتمكني م�صر من القيام بدورها
ال�ق��وم��ي يف ال�ت���ص��دي ل�ه��ذا امل�خ�ط��ط ،بل
ت�ساعد مو�ضوعياً على متريره من خالل
بث عنا�صر الفرقة واالنق�سام بني القوى
ال���س�ي��ا��س�ي��ة امل���ص��ري��ة وال���ش�ع��ب امل���ص��ري،
ورهن �إرادة م�صر ال�سيا�سية واالقت�صادية
وا ألم� �ن� �ي ��ة ل �ل �ق��وى ال �غ��رب �ي��ة امل �� �ش��ارك��ة
يف ال � �ع ��دوان ع �ل��ى جم �م��ل دول امل�ن�ط�ق��ة
و�شعوبها.
�إن امل�شكالت الأمنية التي تتفاقم يف
منطقة �سيناء ومدن قناة ال�سوي�س ،وتهدد
وحدة الأر�ض وامل�ؤ�س�سات امل�صرية ،هي من
�صنع املو�ساد «الإ�سرائيلي» وبقية �أجهزة
امل �خ��اب��رات ال��دول �ي��ة وال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ع��اون��ة
معه ،ثم ي�أتي رد الرئي�س مر�سي بتحريك
وح � � ��دات م �ق �ن �ن��ة م ��ن ال � �ق� ��وات امل���س�ل�ح��ة
م �� �ش��روط �اً ب �ق �ب��ول ح �ك��وم��ة « إ�� �س��رائ �ي��ل»
وبالتن�سيق معها ،وهذا لي�س جمرد غباء
�سيا�سي وق���ص��ور يف ال ��ر�ؤي ��ة ،ب��ل ارت�ه��ان
ك��ام��ل لإرادة ال�ع��دو ،م�ضافاً إ�ل�ي��ه تعومي
املوقف امل�ضلل الذي يدعي تنامي اخلطر
على «�أم ��ن إ���س��رائ�ي��ل» ،ث��م حتميل م�صر
كامل امل�س�ؤولية ،متهيداً إلع�لان عجزها
عن حماية احلدود ،وتنفيذ بنود االتفاقية
املتعلقة بال�ش�أن الأمني ،الأمر الذي ي�ؤدي
�إىل تربير التدخل «الإ�سرائيلي» املبا�شر
و�إعادة احتالل �أجزاء من الأر�ض امل�صرية،
بحجة «�ضرورات احلفاظ على �أمن الكيان
ال�صهيوين».
هذا ما يجري يف م�صر وعلى حدودها،
بينما يحر�ص الرئي�س مر�سي على متلق
قادة الكيان ال�صهيوين ،وا�ستمرار الدعم
امل ��ايل ا ألم�ي�رك��ي أ�ك�ث�ر م��ن ح��ر��ص��ه على
تعزيز �أمن م�صر ودورها وتدعيم اجلبهة
الداخلية يف وجه املخاطر املحدقة بالبالد
والعباد ،كما �أن دعمه لل�شعب الفل�سطيني
ال يتعدى ح��دود ال�ك�لام امل�ن� ّم��ق ،ال��ذي ال
يختلف بجوهره عن الت�صريحات الفارغة
ل�سلفه املخلوع ح�سني مبارك.
ميكننا ت�شبيه ت��أي�ي��د م��ر��س��ي حلركة
حما�س مب��وق��ف �أم�ي�ر قطر ال��ذي ج��اءت
زيارته لقطاع غزة قبل عيد الأ�ضحى دعوة
مف�ضوحة لتكري�س االنق�سام الفل�سطيني،
ومتاجرة بالق�ضية الفل�سطينية لتغطية
ما ترتكبه دولة قطر واململكة ال�سعودية؛
بت�سابقهما املحموم لرعاية موجة «الربيع
ال �ع��رب��ي» ،ومت��وي��ل ف���ص��ائ�ل�ه��ا امل���ش�ب��وه��ة
لغايات لن تخدم يف النهاية �سوى املخطط
ال�صهيوين املر�سوم للمنطقة.
ويف هذا ال�سياق ت�أتي مواقف حكومة
مر�سي من الق�ضايا العربية عموماً ،ومن
ال���ص��راع م��ع ال�ع��دو ال�صهيوين وامل�س�ألة
ال�سورية خ�صو�صاً ،لت�صب �أي�ضاً يف خدمة
املخطط ذاته.

عدنان حممد العربي
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المعارضة الكويتية وقانون االنتخابات أزمة ثقة
املعار�ضة الكويتية توا�صل حترّكها
ال�شعبي ب�شكل �سلميّ لإ��س�ق��اط تعديل
ق��ان��ون االن �ت �خ��اب��ات ال ��ذي �أع �ل �ن��ه أ�م�ي�ر
البالد ،كان �أول ر ّد فعل للمعار�ضة بعد
م��ا ��ش�ه��دت��ه ال �ب�ل�اد م��ن م��واج �ه��ات بني
امل�شاركني يف امل�سرية التي �أطلق عليها ا�سم
«ك��رام��ة ال��وط��ن» ،فقد ك��ان املتظاهرون
رغ��م بط�ش ال�سلطة الكويتية ،عازمني
على اال�ستمرار يف حتركهم ال�شعبي مبا
ي�ت��اح ل�ه��م م��ن �أ��س��ال�ي��ب ال�ع�م��ل امل�ي��داين
ال�سلمي املمكنة ،وقد �أ�ضاف ممثلو قوى
املعار�ضة ،يف بيانهم بعد اجتماعهم� ،أنهم
�سيعلنون يف وق��ت الح��ق ع��ن «ترتيبات
وف �ع ��ال �ي ��ات � �ش �ع �ب �ي��ة � �س �ي �ت � ّم ت�ن�ظ�ي�م�ه��ا
بالتن�سيق مع الأطراف املخت�صة بالعمل
امليداين كافـ ّة ،للر ّد على النهج الت�سلطي
للحكم ال�ف��ردي» ،وه��ذا كما جاء يف بيان
املعار�ضة الكويتيّة.
أ�م��ا يف ما يتعلـ ّق مبعاملة ال�شرطة
للمتظاهرين ،فقد دانت املعار�ضة ب�شدة
هذه الق�سوة يف التعامل ،واعتربت �أنه
أ�� �س �ل��وب «ي � ؤ�ك��د االن �ق�ل�اب ال�سلطوي
احلا�صل �ضد النظام الد�ستوري الذي
عرفته البالد منذ د�ستور  ،»1962فقد
ذكرت وزارة الداخلية الكويتية� ،أنّ 11
��ش��رط� ّي�اً ق��د �أ��ص�ي�ب��وا ج ��راء تعر�ضهم
ل�ل��ر��ش��ق ب��احل �ج��ارة م��ن امل�ت�ظ��اه��ري��ن،
وق��ال��ت م�صادر حقوقية �إن �أك�ث�ر من
 100مواطن من املحتجّ ني قد �أ�صيبوا
�أثناء االحتجاجات.
وقد ع ّد بيان املعار�ضة تعامل رجال

ال���ش��رط��ة م��ع امل�ت�ظ��اه��ري��ن ،أ�ن ��ه وج��ه
م��ن وج ��وه ال�ت���س�ل�ـ�ّ�ط ا ألم �ن��ي للحكم
الفردي يف تعاملهم القا�سي مع امل�سرية
ال�سلمية ،متهماً أ�ج�ه��زة ا ألم��ن بـ�شن

حملة من االعتقاالت وا�ستعمال القوّة
املفرطة ،و�إط�لاق الر�صا�ص املطـ ّاطيّ
ب���ش�ك��ل ع �� �ش��وائ��يّ  ،وال �ق �ن��اب��ل امل���س� ّي�ل��ة
للدموع� ،إ�ضافة �إىل اال�ستعانة بعنا�صر

غري كويتية من ال�شرطة �ضمن القوات املعتقلني ال�شباب ونوّاب الأمّ ة ،و أ�كّدوا
يف ب �ي��ان �ه��م �أن ال� �ت �ح �رّك ال �� �س �ي��ا� �س��يّ
اخلا�صة لف�ض املظاهرات.
ك�م��ا ط��ال��ب امل �ع��ار� �ض��ون يف بيانهم ال�شعبيّ  ،هو جدية حلراك م�ستمر على
ال �� �س �ل �ط��ات الإ�� � �س � ��راع ب � ��ا إلف � ��راج ع��ن امل�ستويّني ال�سيا�سيّ وامليداينّ ،و�أن هذا
التحرّك ال�شعبيّ مل يكن موجهاً وال
ب�شكل من �أ�شكاله �ضد �أ�سرة �آل �صباح
يف �أيّ م��رح�ل��ة م��ن م��راح�ل��ه ،إ�من ��ا هو
موجّ ه �ضد ت�صرّفات ال�سلطة احلاليّة
التي خرجت على حدود املعقول.
أ�مّا املر�سوم الذي �صدر ب�ش�أن حماية
ال��وح��دة الوطنية ،فهو ذو ط��اب��ع قمعيّ
يراد منه �أن يكون �أداة بيد ال�سلطة ت�سجن
من خالله مَنْ ت�شاء ،وو�صفته املعار�ضة
ب�أنـ ّه مر�سوم باطل وغري د�ستوريّ .
يق�سم القانون االنتخابيّ احل��ايل
الكويت �إىل  5دوائر انتخابيّة ،تنتخب
ك � ّل منها  10ن ��واب ،وي�ن��� ّ�ص ع�ل��ى �أن�ـ�ّ�ه
ي�ح��قّ ل�ك� ّل ن��اخ��ب الت�صويت لـ 4ن �وّاب
ك�ح� ّد أ�ق���ص��ى ،م��ن هنا ت��رى املعار�ضة
�أن ه��ذه ال �ق��رارات لي�ست �إال حماولة
من احلكومة للتحكم يف نتائج العمليّة
االن �ت �خ��اب � ّي��ة ،ال �ت��ي �أ� �س �ف��رت ع��ن ف��وز
�أغلبيّة املعار�ضة يف انتخابات فرباير/
�شباط  ،2012قبل �أن يت ّم حل جمل�س
الأمة بحكم من املحكمة الد�ستوريّة.
يبدو �أنّ الوطن العربيّ من م�شرقه
�إىل مغربه يقف على �صفيح �ساخن،
وك�أمنا كُتب على هذه الأم��ة �أ ّال ترتاح
و�أ ّال ت�ستقرّ.

مواطنون كويتيون يف العا�صمة خالل مظاهرة احتجاجية

نظام آل خليفة يتمنهج صهيونيًا بمحاصرة «العكر»
د�أب الكيان ال�صهيوين على حما�صرة قطاع غزة مبجرد حدوث ردة فعل ثورية
على جرائمه منطلقة من القطاع ،فيقوم مبنع دخول امل�ؤن والأطعمة وامل�ساعدات
الإن�سانية وال�شخ�صيات الراغبة يف الدخول �أو اخلروج من القطاع ،وتبد�أ طائراته
بق�صف مواقع املقاومني يف القطاع متى ا�ستدعى املوقف الأمني ذلك ،وعادة ي�شمل
احل�صار كافة اجلهات ،باعتبار �أن اجلانب البحري هو �أخطر جهة مك�شوفة �أمام
العامل ،وحني يتداعى العامل لك�سر احل�صار ،ف�إن الكيان ال�صهيوين ي�ستخدم كافة
الآليات القمعية ملنع و�صول ال�سفن والقوارب لل�سواحل الفل�سطينية ،كما حدث يف
احل�صارات ال�سابقة.
هذه نبذة مقت�ضبة جداً عن طبيعة الأمنوذج ال�صهيوين يف ح�صار غزة ،وهذا
القطاع ي�ضم حوايل مليوين ن�سمة ،وم�ساحته حوايل  360كيلومرتمربع ،ورغم
القمع ال�شر�س ل�سكان غزة� ،إال �أن هذا القطاع يحتوي على مدن متكاملة وبلدات
�ضمن نظام �سيا�سي واجتماعي و�صحي وا�سع و�شبه متكامل ي�ستطيع ال�صمود
لفرتة طويلة ،وعلى منوال املنهج ال�صهيوين يف احل�صار مبجرد ح��دوث عملية
فدائية ،ف�إن النظام اخلليفي يف البحرين ،بد أ� بتطبيق هذا الأ�سلوب الإجرامي يف
البحرين يف � 19أكتوبر  ،2012منطلقاً من بلدة العكر ال�صغرية احلجم ،والقليلة
يف ع��دد �سكانها ،ه��ذه البلدة تقع على خليج بحري �شماالً ،ويحدها �شارع كبري
جنوباً ،فبعد موت �أحد مرتزقة النظام ،ويدعى عمران خان «باك�ستاين اجلن�سية»
يف ظرف غام�ض� ،أعلن النظام اخلليفي �أن موته حدث ب�سبب تفجري نفذه �شباب
الثورة (املخربون يف بيانات ال�سلطة ،وهو ذات امل�صطلح الذي ي�ستخدمه الكيان
ال�صهيوين) ،يف �صفوف قوات �أمنه مبنطقة العكر ،فقام النظام على الفور مبعاقبة
�أهايل هذه القرية ال�صغرية ب�شكل جماعي ،فحا�صرها براً وبحراً ،ومنع دخول �أو
خروج ال�سكان منها ،كما منع دخول �سيارات الإ�سعاف ،حتى �أن امر�أة حام ًال و�ضعت
جنينها داخل البلدة ،رغم حاجتها ال�شديدة للم�ست�شفى ،و�شمل املنع الطلبة من
الذهاب �إىل املدار�س ،وكذا املوظفني والعمال ،كما قامت قواته الأمنية مبداهمات
وح�شية و�شر�سة لبيوتها بيتاً بيتاً بحثاً عن منفذي عملية التفجري ،معتقلني

العديد من �شبابها ،ولأن القرية �صغرية ،ف�إنها تعتمد على البلدات واملدن القريبة
يف كافة حاجاتها اليومية� ،إال �أن النظام وبكل ق�سوة ،منع دخ��ول اخلبز وامل��اء
والطعام لل�سكان ملدة تقرب من الأ�سبوعني ،ومل يتوقف احل�صار حتى كتابة هذا
املقال.
اجلماهري ا ألب � ّي��ة يف البحرين انتف�ضت دف��اع�اً ع��ن أ�ه��ايل العكر ،فخرجت
م�سريات وا�سعة قابلها النظام بالقمع الوح�شي ،واعتقل على �أبواب العكر العديد
م��ن ال�شباب وبع�ض احل�ق��وق�ي�ين ،منهم ا أل��س�ت��اذ يو�سف املحافظة واحلقوقية
ال�شهرية زينب اخل��واج��ة وناجي فتيل ،ق��وة املواجهات بني �شباب ال�ث��ورة الذين
توافدوا من كل اجلهات لك�سر ح�صار العكر� ،أمكن عدد من الن�ساء من الدخول
�إىل البلدة وتقدمي الأطعمة ال�ضرورية للأهايل ،ملحمة الثورة يف البحرين مل
ولن تتوقف حتى يحقق ال�شعب هدفه يف �إ�سقاط النظام القبلي الظامل.
�إن النظام اخلليفي الذي قال حاكمه حمد قبل �سنوات متباهياً لوفد �أمريكي
كما جاء يف وثائق وكيليك�س�« :إننا نفخر بعالقاتنا املتميزة مع املو�ساد» ،بات يقلد
الكيان ال�صهيوين يف كافة �أ�ساليبه الإجرامية ،هذا الت�صعيد الأمني ي�أتي بعد
�شهر من رجوع الوفد الر�سمي البحريني متبجحاً مبوافقته على معظم تو�صيات
جنيف ،وحينها قلنا �إن ه��ذا النظام يخادع العامل وحبل كذبه ق�صري ،وبالفعل
انقلب على عقبيه عن عمد و�سبق �إ�صرار ،هذا الإ�صرار الأحمق ،هو ديدن الطغاة
بعد ك��ل ن�صح وتنبيه وحت��ذي��ر ل�ه��م ،ولأن ال�شعوب ح�ين ت�ث��ور ،تكون كالربكان
الغا�ضب ،ف�إنها ترمي بحثاالت �أولئك الطغاة يف مزبلة التاريخ ،هذه �سنن اهلل يف
الأر���ض ،والتاريخ خري �شاهد ،كما قال الرب جل وعالَ } :فلَمَّا جَ ا َء ُه ْم َنذِي ٌر مَا
زَا َد ُه ْم إ�ِال ُنفُورًا ( )42ا�سْ ِت ْكبَارًا فيِ ا ألر ِْ�ض َو َم ْك َر ال�سَّ يِّئِ وَال يَحِ ي ُق المْ َ ْك ُر ال�سَّ ِّي ُئ �إِال
ت َد لِ�سُ َّن ِة اللهَّ ِ
ت َد لِ�سُ َّن ِة اللهَّ ِ َت ْبدِيال َولَنْ جَ ِ
ني َفلَنْ جَ ِ
ِب�أَ ْه ِل ِه َف َه ْل َينْظُ رُو َن إ�ِال �سُ َّن َة الأ َّو ِل َ
تحَ ْ وِيال{ (� )43سورة املائدة.

ال�سيد جعفر العلوي

(�أ.ف.ب).

حممّد �أمني ال�ضنـ ّاوي

ليبيا لم تعد دولة
واحدة ..بل مجموعة
من اإلقطاعيات
ك�شفت �صحيفة «ال�غ��اردي��ان» الربيطانية،
حجم النزاعات وال�صراعات يف ليبيا ،التي مل
تعد دولة واحدة ،وقالت�« :إن هذه النزاعات التي
تع�صف بالبالد جتعلها غري قادرة على التعامل
مع املخاوف الأمنية والنزاعات اجلهوية».
و�أ� �ش��ار م��را��س��ل ال�صحيفة يف ليبيا �إىل
� �ص ��راع ��ات ع �� �ص��اب��ات امل �ه��رب�ي�ن امل���س�ل�ح��ة يف
اجلنوب عند احل��دود مع ال�سودان والنيجر،
ويف الغرب عن احلدود مع تون�س.
وقالت ال�صحيفة �إن انتخابات �أول برملان
دميقراطي يف البالد ،و�إن متت بنجاح� ،إال �أنها
انتهت �إىل ف�شل ذريع ،وذلك ب�سبب اخلالفات
ا إلي��دي��ول��وج �ي��ة وال�ق�ب�ل�ي��ة وامل�ن��اط�ق�ي��ة التي
ت�سيطر على املجل�س املنتخب.
وخل�ص التقرير �إىل �أن ليبيا اليوم لي�ست
دول��ة واح��دة ،بل جمموعة من الإقطاعيات،
وبع�ضها �أف�ضل من الأخ��رى ،وه��ذا ي�ؤكد �أن
ال�ت��دخ��ل الع�سكري حل�ل��ف ال�ن��ات��و مل يجلب
احل��ري��ة وال��دمي �ق��راط �ي��ة ،إ�من ��ا د ّم ��ر ال�ب�لاد
و�أنتج الفو�ضى.
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موضوع الغالف
االنتخابات األميركية ..وتزاوج األهداف العدوانية تجاه سورية
م ��ع دخ� � ��ول االن� �ت� �خ ��اب ��ات ال��رئ��ا� �س �ي��ة
الأم�ي�رك �ي��ة امل� ��دار ا ألخ �ي��ر ،كا�ستحقاق
لي�س �أمريكياً فح�سب ،بل عاملياً بامتياز،
من حيث ت�أثر املعمورة كلها ،مع الأ�سف،
بتداعيات �أو نتائج هذا احل��دث ،ت�شخ�ص
العيون الدولية �إىل تلك البالد القائمة
�سيا�ساتها على ال � �ق� ��وة ،ف �ي �م��ا ال �ب�ل�اد
ال�ضعيفة واملقهورة بال�سيا�سة الأمريكية
ت� �غ ��رق ب��ال �ت �م �ن �ي��ات ب � � ��أن ي� �ك ��ون ال �ف��ائ��ز
ناظراً ولو قلي ًال بعني العدل والرحمة،
بغ�ض النظر �أك��ان ب��اراك �أوب��ام��ا �أم ميت
رومني ،وحتى �أغلب �شعوب تلك الدول ال
تعرف «اجلمهوري» من «الدميقراطي»،
ل�ك��ن ل ��دى ال���ش�ع��وب الأم�ي�رك �ي��ة ف ��وارق
كثرية فيمن �سيدير ال�سيا�سة الأمريكية
يف ال� ��داخ� ��ل ،ب �ح �ي��ث ي �ك ��ون ق � � ��ادراً ع�ل��ى
م�ع��اجل��ة الأو� �ض ��اع االق�ت���ص��ادي��ة وامل��ال�ي��ة
واحلياتية �أف�ضل م��ن غ��رمي��ه ،وال يهتم
ك�ث�يراً بال�سيا�سة اخل��ارج�ي��ة �إال م��ن باب
ع ��دد ال �ق �ت �ل��ى� ،إذا مل ت���س�ت�ط��ع الإدارة
املم�سكة باملقاليد ت�بري��ر ذل��ك يف خدمة
رفاهية امل��واط��ن الأم�يرك��ي وال��دف��اع عن
�إمرباطورية ال�شر ،وت�صوير الأم��ر على
�أنه دفاع عن قيم احلرية والدميقراطية
والعدالة الكونية.
وب�غ����ض ال�ن�ظ��ر ع��ن ال��وق��ائ��ع ال��دول�ي��ة
وتوظيفها يف ال�صراع على رئا�سة البيت
الأب�ي����ض ،ف ��إن ط��ريف التناف�س ي�ح��اوالن
ا��س�ت�غ�لال ك��ل ن�ق�ط��ة ��ض�ع��ف ،ول ��و ك��ان��ت
غري �أخالقية ،يف املعركة التي �سيدونها

التاريخ� ،سيما �أن �سنواتها الأرب��ع املقبلة
مي �ك��ن �أن ت �ق��رر ال �ك �ث�ير ع �ل��ى امل���س�ت��وى
ال� ��دويل ،خ���ص��و��ص�اً م��ع ان�ف�ج��ار امل�شاعر
املعادية للأمريكيني يف العامل وبا�ضطراد
جراء العدوانية غري امل�سبوقة يف ال�سيا�سة
ا ألم�يرك �ي��ة جت��اه ��ش�ع��وب ودول الأر� ��ض،
و�إن مت�ظ�ه��رت ب�ل�ب��ا���س احل��ري��ة وح�ق��وق
الإن�سان والدميقراطية ،مبوازاة ال�شواهد

ع�ل��ى ال��دع��م الأم�ي�رك ��ي ال��ر� �س �م��ي ،على
م��ر �سنوات ،املخ�ص�ص لأع�ت��ى الطغاة يف
ال�ع��امل ،وللقوى الوح�شية ،مثل الكيان
ال���ص�ه�ي��وين ال�غ��ا��ص��ب لأر� ��ض فل�سطني،
والقاتل ل�شعبها يف الداخل ويف ال�شتات.
م��ن ال�غ��ري��ب �أن جت��رب��ة ب ��اراك �أوب��ام��ا
جت �ت ��ذب ال �ك �ث�ي�ر م ��ن ال �ت ��أي �ي��د ال� ��دويل
لبقائه ،با�ستثناء باك�ستان ،فيما مل يُخف

املر�شحان �أوباما ورومني خالل مناظرة انتخابية

قادة الدول الكبرية ،مثل فرن�سا ،متنيات
بخ�سارة رومني ،بالرغم من �أن االثنني
لي�س م��ن اخ�ت�لاف ج��وه��ري بينهما على
م�ستوى ال�سيا�سة اخل��ارج�ي��ة ،و�إن ُوج��د
م�ث��ل ه��ذا االخ �ت�لاف ف�لا ي�ع��دو ك��ون��ه يف
امل�صطلحات ،والتي تثبتها التجارب مع
حزبيْ �أمريكا الوحيديْن.
�أم ��ام �أوب��ام��ا وروم �ن��ي �سل�سلة ملفات

(�أ.ف.ب).

«ساندي» ّ
تهجر  50مليون أميركي ..وتفرض نفسها على االنتخابات الرئاسية
يف وقت بد أ� العد العك�سي لالنتخابات الرئا�سية الأمريكية ،حيث يت�سابق الفيل (�شعار
احل��زب اجلمهوري) واحلمار (�شعار احل��زب الدميقراطي) للو�صول �إىل البيت الأبي�ض،
يبدو �أن �إع�صار «�ساندي» ال��ذي ي�ضرب ال�سواحل ال�شرقية للواليات املتحدة ،ي�شغل بال
الأمريكيني �أك�ثر مما ت�شغله االنتخابات الرئا�سية ،فبات املر�شحان ينتظران نتائج هذا
الإع�صار الذي يهدد فع ًال م�صري االنتخابات.
فقد قررت والية نيويورك لوحدها تعليق حركة جميع و�سائل املوا�صالت العامة ،كما
�أغلقت الأمم املتحدة مكاتبها وم�ؤ�س�ساتها ،يف وقت يهدد الإع�صار الثلث ال�شرقي للواليات
املتحدة.
ال�شلل الذي ي�ضرب �شرقي الواليات املتحدة يتجلى يف القرار الذي اتخذه رئي�س بلدية
نيويورك مايكل بلومربغ بالإخالء الإج�ب��اري لنحو � 375أل��ف �شخ�ص من منازلهم قبل
�أ�سبوع من و�صول «�ساندي» ،يف وقت �أعلن الرئي�س باراك �أوباما حال «الكارثة الكربى» يف
والية نيويورك.
ب�شكل عام� ،شواطئ الواليات املتحدة ال�شرقية تعي�ش كارثة �إع�صار «�ساندي» ،الذي عزل
ن�صف القارة الأمريكية ال�شمالية عن العامل ،بعدما �ألغت �شركات الطريان العاملية رحالتها
�إىل هناك ،و�أُجرب مئات الآالف من ال�سكان على النزوح �إىل �أماكن مرتفعة ،بالإ�ضافة �إىل
انقطاع الكهرباء ووقف �إمدادات الغاز.
ووفقاً خلرباء الأر�صاد اجلوية ،ف�إن العا�صفة املدمرة يبلغ ات�ساعها نحو �ألف و�ستمئة
كيلومرت ،ب�سرعة ري��اح تبلغ  160كيلومرتاً يف ال�ساعة ،وبالتايل فقد تكون أ�ك�بر و�أ�سو�أ
عا�صفة ت�ضرب الأرا�ضي الأمريكية يف التاريخ.
املعلومات الأولية ت�شري �إىل �أن رياح الإع�صار العاتية حملت معها �أمطاراً غزيرة ،ما جعل
املياه تغمر �شوارع نيويورك ،ولونغ �أيالند ،ونيوجر�سي..
كوارث �إع�صار «�ساندي» جعلت خرباء الكوارث الطبيعية يف الواليات املتحدة الأمريكية
ي�صفونها ب�أنها �أ�سو أ� من اعتداءات � 11أيلول  ،2001التي مل تدمر �سوى برجي التجارة
العامليني يف نيويورك ،بينما «�ساندي» هدد نحو  60مليون �أمريكي وجعلهم يف مهب رياح
الإع�صار املدمر.

املر�شحان للرئا�سة الأمريكية ح��اول كل منهما �أن يُظهر �سماته القيادية يف مواجهة
الأزم��ات اخلطرية التي تع�صف ببالد العم �سام ،فجمّدا حملتيهما االنتخابيتني ،وفيما
ح��اول امل��ر��ش��ح اجل�م�ه��وري ميت روم�ن��ي يف ال�ب��داي��ة حتميل نتائج ال �ك��وارث ال�ن��اجت��ة عن
«�ساندي» للرئي�س املر�شح� ،إال �أن م�ست�شاريه ح��ذروه من فلتة ل�سانه ه��ذه ،لأن الإع�صار
نتيجة عوامل طبيعية ولي�س �سيا�سية ،بينما ح��اول �أوباما من جهته يف كل ت�صرفاته �أن
يظهر �صورته القيادية ،عرب التفرغ التام لر�صد العا�صفة ،موجهاً خطاباً للأمريكيني
حول جهود احلكومة الفيدرالية.
ح�ض �أوباما �سكان املناطق التي
ويف كلمة مقت�ضبة بعد اجتماع �أزمة يف البيت الأبي�ضّ ،
�سي�ضربها الإع�صار على التزام تعليمات ال�سلطات املحلية بحذافريها ،خ�صو�صاً جلهة
عمليات الإجالء.
رومني كان قد اكتفى بجولة انتخابية �سريعة يف �أوهايو ،وهي �إحدى الواليات الهامة،
قبل �إلغاء زياراته لفرجينيا ونيو ها�شري ،وفلوريدا..
�إذاً�« ،ساندي» �سيح�ضر بقوة خالل الأيام اخلم�سة املتبقية على يوم الف�صل الرئا�سي يف
الواليات املتحدة ،و�إذا كان من ال�صعوبة معرفة كيف �سي�ؤثر على ال�سباق �إىل البيت الأبي�ض،
�إال �أن الأف�ضلية يف ه��ذا املجال �ستكون لأوب��ام��ا ،لأن الإع�صار �سيعطيه فر�صة التوا�صل
املبا�شر مع الأمريكيني ،وبالتايل �إظهار نف�سه �أن��ه الرئي�س القادر على حتمل امل�س�ؤولية
يف زم��ن ال�شدة ،يف وق��ت �سيح ّل الرئي�س ا ألم�يرك��ي الأ�سبق بيل كلينتون يف املهرجانات
االنتخابية ،وهو ما يعزز من و�ضعية �أوباما ،لأن املر�شح اجلمهوري ميت رومني لي�س لديه
هذه امليزة ،لأنه �إذا اختار �أن يعتمد على الرئي�س الأمريكي ال�سابق جورج بو�ش االبن يف هذه
املهمة ،ف�ستنقلب الأمور متاماً مل�صلحة خ�صمه ،ب�سبب ال�سمعة ال�سيئة للرجل.
ب�أي حال ،ف�إع�صار «�ساندي» فر�ض نف�سه على �سري املعركة االنتخابية الرئا�سية على
بعد خم�سة �أيام فقط من املوقعة الكربى ملن �سيحكم الواليات املتحدة يف ال�سنوات الأربع
املقبلة..
حقاً ،االنتخابات الرئا�سية الأمريكية يف عني «�ساندي».

�سعيد عيتاين

دول �ي��ة� ،أب ��رزه ��ا ت�ل��ك امل��رت�ب�ط��ة بق�ضايا
و�أزم� ��ات املنطقة ال�ع��رب�ي��ة ،وع�ل��ى ر�أ��س�ه��ا
ال�غ�بن التاريخي لفل�سطني ،ف�ض ًال عن
ق���ض��اي��ا م���ص��ر ول�ي�ب�ي��ا و إ�ي� � ��ران وت��ون����س
وال �� �س��ودان وال�ي�م��ن ،وط�ب�ع�اً ل�ب�ن��ان ،لكن
هناك الأزم��ة الأك�ث�ر إ�حل��اح�اً يف �سورية،
ب��اع�ت�ب��ار �أن اجت ��اه احل ��ل ف�ي�ه��ا وكيفيته
يحدد امل�آل ال�سيا�سي خلم�سني �سنة مقبلة
على الأقل.
م��ن ه�ن��ا ي�لاح��ظ امل��راق��ب �أن ال��دع��م
الأم�ي�رك��ي للم�سلحني وامل��رت��زق��ة لي�س
ه��و نقطة اخل�ل�اف ،ب��ل م�ستوى الدعم
امل ��رح� �ل ��ي ،م ��ن دون إ��� �س� �ق ��اط ال �ت��دخ��ل
الع�سكري املبا�شر الحقاً� ،إذ �إن ت�صريحات
اجلانبني تربط م�ستوى الدعم بالتطور
امل� �ي ��داين ،و�إن ق ��ال �أوب ��ام ��ا م� � ؤ�خ ��راً �إن
ال �ت ��دخ ��ل ال �ع �� �س �ك��ري أ�ك �ث��ر يف � �س��وري��ة
� �س �ي �ك��ون خ �ط��وة خ� �ط�ي�رة ،وط �ب �ع �اً ه��ذا
ل�ي����س م��ن ب ��اب ال �ع �ف��اف �أو ع ��دم ال�ن�ي��ة،
لأن الهاج�س الوحيد ل��دي��ه ه��و �سقوط
الأ� �س �ل �ح��ة الأم�ي�رك �ي��ة ال�ن��وع�ي��ة ب ��أي��دي
جماعات ميكن �أن توجهها �إىل الواليات
املتحدة �أو حلفائها يف املنطقة ،على حد
و� �ص �ف��ه ،وي�ق���ص��د ب��ال�ط�ب��ع « إ�� �س��رائ �ي��ل»،
بينما مناف�سه روم�ن��ي ي�ستعجل ت�سليح
الع�صابات ،بكل ما ميكن ،بـ«الأ�سلحة التي
يحتاجون �إليها».
وتقر�أ م�صادر �ضليعة يف خفايا ال�سيا�سة
الأمريكية� ،أن موقفي املتناف�سني يعتمدان
ذر ال��رم��اد يف ع�ي��ون ب�سطاء املنطقة مع
اح �ت��دام امل�ع��رك��ة االن�ت�خ��اب�ي��ة ،وق��ال��ت �إن
وا�شنطن هي التي �أطلقت الت�سلح و�أعطت
الأوام��ر بالت�سليح ،وهي رف�ضت ت�سويات
ك ��اد ال �ت��و� �ص��ل �إل �ي �ه��ا مم �ك �ن �اً ب �ع �ي��داً عن
العبث ال��دم��وي ،واحلقيقة �أن وا�شنطن
ت�ؤهل امليدان بالتدرج لهدف وحيد ،وهو
التدخل الع�سكري املبا�شر ،ال��ذي تعمل
ع�ل�ي��ه م��راك��ز ��ص�ن��ع ال �ق��رار م�ن��ذ �إ��ش�ع��ال
النار ال�سورية ،وي��رى خ�براء ��ض��رورة يف
ع��دم االطمئنان ل�ل�أق��وال املناق�ضة التي
ت�صدر عن الأمريكيني ،لأن غالبيتها لبث
الإرب��اك واخلديعة ،مع جزم ب�أن التدخل
الأم�ي�رك��ي امل�ب��ا��ش��ر ح��ا��ص��ل �أ� �ص�ل�اً � ،إمن��ا
التدخل الع�سكري ي�أخذ �أ�شكا ًال متعددة،
و�سيكون �أب�شعها بعد االنتخابات وبذرائع
واهية ،لأن كل الو�سائل ا�ستُنفدت بالف�شل
امل� � ��دوّي لإ� �س �ق��اط � �س��وري��ة م ��ن امل �ع��ادل��ة
الإقليمية والدولية ،ويجزم خبري دويل
ب� ��أن احل �ج��ة ال �ت��ي �ست�سوقها وا��ش�ن�ط��ن،
�أكانت جمهورية �أم دميقراطية� ،ستكون
الأ�سلحة الكيماوية ،بعيداً ع� ّم��ن ميكن
�أن ي���س�ت�خ��دم�ه��ا ،وال يُ�ستبعد �أن تكون
وا�شنطن زوّدت بع�ض الع�صابات املخل�صة
لها بنوع من تلك الأ�سلحة لإلقائها ،كي
تتمكن من تربير التدخل� ،أو حتى قيام
عمالء امل�خ��اب��رات الأم�يرك�ي��ة املوجودين
بني امل�سلحني ب�إلقاء ذخائر حتمل عنا�صر
كيمياوية ،ت�صاحبها «بروباغندا» هائلة
ت�ب�رر ال �ع��دوان ،كتلك ال�ت��ي �سبقت غ��زو
العراق قبل ت�سع �سنوات.

يون�س عودة
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رأي
الشيخ المقاوم
الشهيد عبد الرزاق األسمر
ال�شيخ ال�شهيد عبد الرزاق الأ�سمر كان �شوقه دائماً نحو
�أوىل القبلتني.
كل االجتاهات عنده كانت ت�صب يف اجتاه واحد هو
القد�س؛ م�سرى الر�سول الأك��رم ،ولهذا كان حا�سماً
دئماً يف اعتقاده الإمياين الرا�سخ الذي منه تنطلق �أو
تت�شعب خياراته ال�سيا�سية.
«ال�سيا�سة» عند ال�شيخ ال�شهيد هنا مل تكن يف املعنى
ال��ذي ي��راه عامة النا�س ،و«ال�سيا�سة»� ،أي «ال�شطارة
وال�ف�ه�ل��وة ،واالن�ت�ه��ازي��ة ،واق�ت�ن��ا���ص ال�ف��ر���ص ،وامل��ال
�أي�ضاً» ..فتلك تكاد تكون عنده من املحرمات.
هو كان عقائدياً يف �إميانه ،لأن }�أكرمكم عند اهلل
�أتقاكم{ ،وهو يف فهمه حلرية الإن�سان كان على �سرية
ال�سلف ال�صالح ،ومنهم الفاروق عمر ،الذي يرف�ض
ا�ستغالل الإن�سان لأخيه الإن�سان� ،إذ «متى ا�ستعبدمت
النا�س وقد ولدتهم �أمهاتهم �أحراراً».
ال�شيخ ال�شهيد كان جهادياً بكل ما يف كلمة اجلهاد
م��ن م�ع�ن��ى ،لأن ��ه «ب ��اب م��ن �أب� ��واب اجل�ن��ة فتحه اهلل
خلا�صة �أوليائه».
وم��ن هنا ،فالأمنية الكربى لل�شهيد عبد ال��رزاق
الأ�سمر كانت �أن ي�ست�شهد على �أر�ض فل�سطني ،وهو
لا رح�ل�ت��ه ال �ك�برى ن�ح��و اجل �ن��ة ،حينما ب��د�أ
ب ��د�أ ف�ع� ً
امل�سرية اجلهادية على طريق اجللجلة على طريق
�أوىل القبلتني وثالث احلرمني ،فكان املقاوم واملجاهد
ال��ذي امت�شق �سالح احلق واحلرية يف م�سريته نحو
فل�سطني ،ف�شارك يف عمليات للمقاومة �ضد ق��وات
االح�ت�لال ال�صهيوين ،ولعل من العمليات النوعية
للمقاومة الإ�سالمية و�سرايا املقاومة التي �شارك
فيها بب�سالة جهادية ،كانت عملية «�سجد» قبل اندحار
العدو ال�صهيوين يف � 24أيار عام .2000
هذه هي نوعية ال�شيخ ال�شهيد املجاهد عبد الرزاق
الأ��س�م��ر ،ال��ذي رف�ض الفتنة ،خ�صو�صاً الفتنة بني
اللبنانيني عموماً ،وامل�سلمني خ�صو�صاً ،لأن دم امل�سلم
على امل�سلم ح��رام ،ولأن �إغ ��راق اللبنانيني بحروب
الع�صبيات والدم حرام �أي�ضاً ..ولهذا عمل دائماً لو�أد
الفنت ومنع ح��روب الأزق��ة وال��زواري��ب التي تُ�ستغل
لأن يقتل الفقراء بع�ضهم حل�ساب �أولئك الطاحمني
والطامعني يف الكرا�سي وال�سلطة ،والذين ال يهمهم
�إن جل�سوا على عر�شها على جماجم النا�س� ،أو ب�شراء
الذمم وال�ضمائر ،وحاجات النا�س وفقرهم.
بعد اغتيال ال�ل��واء و�سام احل�سن ،ح��اول «�أب�ط��ال»
حروب الأزقة ،وهدر الدم يف غري موقعه� ،أن «يحرروا»

ال �ت �ق��ى ال��رئ �ي ����س حم �م��د م��ر� �س��ي يف م �ق��ر ال�ب�ع�ث��ة
امل�صرية يف الأمم املتحدة أ�ث�ن��اء زي��ارت��ه الأخ�ي�رة �إىل
ن �ي��وي��ورك ،وف� ��داً ت���ش�ك��ل م��ن ب�ع����ض مم�ث�ل��ي اجل��ال�ي��ة
الإ��س�لام�ي��ة يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،وع��دد م��ن املثقفني
الأمريكيني املهتمني بدرا�سة الإ�سالم ،وان�شرح �صدر
الربوفي�سور مقتدر خ��ان� ،أح��د �أع�ضاء الوفد ،بعد �أن
�أطم�أن على ح�سن �سري العالقات الأمريكية امل�صرية،
كما �أعجبه �أي�ضاً موقف مر�سي «ال�شرعي» من مفهوم
الدميقراطية والدولة املدنية ،التي ي�سعى �إىل حتقيقها
«قادة» الربيع العربي ،وكتب معلقاً على نتائج اللقاء ما
يلي:
«�أن � ��ا م�ث�ق��ف م���س�ل��م �أح �ي��ا م �ن��ذ زم ��ن ب�ع�ي��د حلمي
الإ� �س�لام��ي الأم�ي�رك��ي امل �ك��ون م��ن م��زي��ج م��ن النجاح
امل��ادي وال�صحوة الروحية ،ولطاملا �ألقيت املحا�ضرات

أردوغان ..إلى الوراء ّ
در

العامل من منطقة فقرية يف طرابل�س ،هي �أبي �سمرا.
نزل �إليهم ال�شيخ املجاهد ،حتدث �إليهم باحل�سنى،
ذكّرهم مبكارم الأخالق..
ع�شرات امل�سلحني �أرادوا «التحرير» م��ن خ�لال ما
ُ�صدّر لهم �أو ُزيّن لهم ب�أنه يبد أ� من مقر الأمانة العامة
حلركة التوحيد الإ�سالمي ،حاول �إفهامهم ب�أنه لي�س
ه��ذا ط��ري��ق الإب� ��ل ..ل�ك��ن «غ�ل�ي��ان�ه��م» الع�صبي �ضرب
النخاع والأع�صاب فعاجلوه وهو وحيد م�سلح ب�إميانه،
بر�صا�ص غدرهم فهوى �شهيداً.
وغ� ��داً ويف ك��ل ح�ين ��س�ي�ت��ذك��ره ط�لاب��ه يف امل��در��س��ة
التي يعطي فيها درو��س��ه الدينية� ،سيتذكره ك��ل من
ك��ان يح�ضر �صالة اجلمعة اجلامعة ،وخطبة امل�ؤمن
ال�شهيد.
رح��م اهلل امل�ج��اه��د ال�شهيد ع�ب��د ال� ��رزاق الأ��س�م��ر؛
مدر�س الرتبية الإ�سالمية ،واملفت�ش الرتبوي يف دار
ال�ف�ت��وى ،وع�ضو جتمع العلماء امل�سلمني ،وم���س��ؤول
الربامج الثقافية يف �إذاعة التوحيد ،وم�س�ؤول التثقيف
الديني يف حركة التوحيد الإ�سالمي..
رحم اهلل خطيب م�سجد العريونية..
رحم اهلل ال�شيخ املقاوم ال�شهيد عبد الرزاق الأ�سمر
و�أ�سكنه ف�سيح جنانه..

��س�ق��ط ح�ل��م ال���س�ل�ط��ان رج ��ب ال�ط�ي��ب �أردوغ� � ��ان ،ال�ت�ر ّب��ع ع�ل��ى ع��ر���ش ال��دول��ة
الإ�سالمية احلديثة من طورو�س �إىل العري�ش ،والإم�ساك بقرار امل�شرق� ،أو حتى
ال�شرق الأو�سط اجلديد..
فالرتبّع على مثل هذا العر�ش وب�سط النفوذ وحتويل �أنقرة �إىل �أ�ستانة ..دونها
عقبات� ..أقلها �إقناع �أمريكا بالتحول عن موقفها الراف�ض لتوجيه �ضربة ع�سكرية
ل�سورية ،يحذو حذوها احللف الأطل�سي برمته ،الذي متنّع حتى ال�ساعة من �إعطاء
�أي �ضوء �أخ�ضر ي�صب يف هذا القبيل..
فهو ال يزال يعاين من تورطه يف �أفغان�ستان منذ �أحد ع�شر عاماً ،ي�ضاف �إىل ذلك
عقبات يواجهها ال�سلطان احلامل يف الداخل الرتكي ..فبح�سب ا�ستطالعات الر�أي
التي �أجريت مع ال�شعب الرتكي ،تبني �أن الغالبية تقف �ضد رغبة وحلم ال�صدر
الأعظم «�أردوغ ��ان»� ،إدراك �اً منها أ� ّن �أي ن��زاع �أو ح��رب مع �سورية �ستكون عواقبه
وخيمة على الدولتني وعلى ال�شعبني �أي�ضاً ،ف�إذا كانت �سورية ت�ستدرج تركيا �إىل
مناو�شات �أو حتى حرب ،لتحويل الأنظار عما يجري يف الداخل ،فعلى تركيا التنبّه
واحلذر وعدم الإجن��رار �إىل هذا ال�شرك« ،بح�سب ر�أي ال�شعب الرتكي»� ،إذ �إ ّن �أي
ح��رب �إقليمية ،لها ارت��دادات�ه��ا العك�سية على تركيا وم�صاحلها و�أمنها القومي
وال�سيا�سي واالجتماعي..
�إذاً ..ال حرب تركيا � -سورية يف الوقت الراهن ،لأن مثل هذه احلرب �إذا ما وقعت،
قد ت�ؤدي �إىل حرب عاملية ثالثة ..فالإ�صطفافات الدولية قائمة ،ووا�ضحة املعامل..
فاملعك�سر الرو�سي  -ال�صيني  -الإي��راين  -ال�سوري ومن خلفه العامل احل�رّ ،لن
ي�ؤخذ على حني غرة ،وهو ال ينام على حرير الالمباالة الأمريكية الآنية حيال
الأزمة ال�سورية ،وذلك ب�سبب �أولوية االنتخابات الرئا�سية..
كذلك ف�إن املع�سكر لن يطمئن �إىل �آراء املحللني ال�صهاينة يف «�إ�سرائيل» ،ب�أن
احللف الأطل�سي لي�س يف وارد التدخل يف �سورية ،فاملتحم�س واملحرّ�ض على �ضرب
�إيران ،لن يتورّع عن �ضرب �سورية� ،إذا ما �سنحت له الفر�صة.
املوقف الدويل الرمادي هذا ..فيه بع�ض الإيجابيات الطفيفة ،ولكن يف الوقت
عينه فيه م��ن ال�سلبيات ،م��ا ي�شجع على ب�ق��اء ال�ن�يران داخ��ل �سورية م�ستعرة..
فاملعار�ضات ال�سورية ما برحت تراهن على تبدّل الظروف واملعطيات الدولية ،وهي
ما فتئت تلقى الدعم من دول �إقليمية غري راغبة يف قراءة املوقف الدويل� ..أو �أن
لديها معلومات عن «قطبة خمفية» حتاك بعيداً عن عيون العيون.
�أي �اً يكن ا ألم ��ر ..فرتكيا الر�سمية وال�شعبية تعلم علم اليقني �أن �سورية ال
تزال ت�شكل حجر الرحى يف املنطقة ،و�أن الأمن الرتكي مبوازاة الأزمة الداخلية
ال�سورية ،فللنظام ال�سوري داخ��ل تركيا م��ؤي��دون لهم ثقلهم ال��وازن يف املجتمع
ال�ترك��ي ،وال �أرى �أن من م�صلحة تركيا حا�ضراً �أو م�ستقبالً ،ا�ستفزاز م�شاعر
البع�ض من مواطنيها� ،إن قومياً �أو مذهبياً..
فالأكراد الرتك يتحينون الظروف املالئمة واملربرة للتحرك واالنتفا�ض على
الواقع املعيو�ش ،كذلك العلويون الأتراك هم بدورهم يتململون جرّاء ال�سيا�سة
املتّبعة من �أردوغ ��ان ..والفي�صل الرتكي «امل�ؤ�س�سة الع�سكرية» ب��دوره يراقب
ويحلل وال ينفعل ،فقد يكون الأدرى من �سيا�سييه بالواقع ،وما يحاك للمنطقة
يف �أكرث من عا�صمة.
لذلك نقول �إىل احلامل �أردوغان ..قف! و�إىل الوراء درّ..

«الثبات»

نبيه الأعور

اجل��ام�ع�ي��ة ح��ول ح�ي��وي��ة ال��دي��ن ا إل��س�لام��ي و�إم�ك��ان�ي��ة
ا�ستنها�ضه ،ومع ذلك ،حتم�ست كثرياً ملا تعدنا به رئا�سة
مر�سي وما تعنيه للدميقراطية وللإ�سالم ،من خالل
ا�ستعادة احليوية الثقافية يف العامل الإ�سالمي».
بعد ق��راءت��ي للمقالة امل�ن���ش��ورة يف «ال��دي�ل��ي �ستار»
اللبنانية ،مل �أفهم ما �إذا كان الرئي�س قد �أ�ضاف �إىل
فهم خ��ان ل�ل�إ��س�لام مفهوماً ج��دي��داً� ،أم �أن مفاهيم
مر�سي التقت مع مبادئ «الإ��س�لام الأم�يرك��ي» ،وهذا
م��ا �أده����ش خ��ان و�أث ��ار �إع�ج��اب��ه ،ولكنني ا�ستنتجت �أن
املقال يروج لتوليفة يظهر فيها دين الإ�سالم ح�ضارياً
مبقايي�س مقبولة من املجتمع الغربي� ،إذ ي��رى خان
�أن مفاهيم الإ��س�لام ال�سيا�سي ،ال��ذي متثله التيارات
النا�شطة ب�شكل خا�ص يف بلدان الربيع العربي ،تتطابق
مع مفاهيم احلداثة والرقي الفكري والثقايف.

ال يقف الربوفي�سور خ��ان وح�ي��داً يف �ساحة ترويج
الفكر الغربي حتت عباءة الإ�سالم ،فقد �سبقه «علماء
وفقهاء» ادّعوا بكل ثقة ب�أن الدولة الإ�سالمية الأوىل
يف املدينة امل�ن��ورة ك��ان��ت دول��ة مدنية ت�ق��وم على فكرة
امل��واط�ن��ة ،و�ضمان حقوق الإن���س��ان ،وذل��ك بهدف نفي
ال�صفة الدينية عنها ،وك�أنهم يتهمون الدين الإ�سالمي
بالتمييز العن�صري واال�ستبداد وخرق حقوق الإن�سان،
وت��ذك��رن��ا ف �ت��اوى ال���س�ل�ط��ان ه ��ذه �إب � ��ان مت ��دد ال�ف�ك��ر
ال�شيوعي يف ال�ع��امل الإ��س�لام��ي ،ب��االدع��اء �أن ال��دول��ة
الأوىل كانت �إ�شرتاكية.
�إن م� �ف ��ردات ال ��دول ��ة امل��دن �ي��ة وح� �ق ��وق الإن �� �س��ان
والدميقراطية ،كلها من ابتكار و�صياغة �أعداء الب�شرية
ليغطوا بها نفاقهم ،ويعموا �أن�ظ��ار مواطنيهم بقدر
م��ا ي�ب�رروا ع��دوان�ه��م على بقية ال�شعوب امل�ست�ضعفة،

ويعتقد املثقفون من �أمثال خان وزمالئه يف اجلامعات
الأمريكية� ،أنهم «نا�ضلوا �سنوات مديدة لإقناع الغرب
�أن الإ�سالم ال يتناق�ض مع الدميقراطية ،و�أن التطبيق
العملي ملفاهيم الإ� �س�لام احلقيقية يحتاج فقط �إىل
دمقرطة املجتمعات الإ�سالمية».
ولكن ال يدرك ه�ؤالء املثقفون �أن الدين الإ�سالمي
ي �ح �م��ل ح� �ل ��و ًال ج ��ذري ��ة و أ�� �ص �ي �ل��ة مل �ج �م��ل امل���ش�ك�لات
امل�ستع�صية يف املجتمع الب�شري ال��راه��ن ،وه��و حالة
خا�صة فريدة بهويتها ور�سالتها الإن�سانية ،ال حتتاج
�إىل �شهادات الإ�سالميني املت�أمركني ،وال �إىل فتاوى
الر�ؤ�ساء «ال�شرعيني»� ،أو علماء الدين امل�أجورين الذين
ي��روج��ون ال�ب���ض��اع��ة ال��زائ �ف��ة حت��ت م�سميات الع�صر
احل��دي��ث ،ومفرداته ال�براق��ة ،و�شعاراته امل�ضللة التي
يتغنى به �أبطال الربيع العربي.
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بيروتيات
الرياضة البيروتية ..رجولة وشهامة وفروسية []2/1

المصارعة والمالكمة وكمال األجسام وألعاب القوى والتزلج
امل�صارعة واملالكمة
املالكمة ومت��رن على امل�صارعة حتى �أ�صبح من
بد�أت لعبة امل�صارعة يف بريوت منذ �سنة � ،1910أكرب �أبطالها.
وك��ان �سبب رواجها جم��يء بع�ض الالعبني من
بلغاريا وتركية ،وتنظيم حفالتهم يف ال�ساحات
�ألعاب القوى
العامة واملقاهي.
ميكن تكوين ف�ك��رة ع��ن �أل �ع��اب ال�ق��وى التي
كان حممد الكعكي وا�سكندر دوب��رج �أول من كانت �سائدة يف بريوت القدمية ،يف �أواخر القرن
اهتم بهذه الريا�ضة ،وقد �شهد عام  1930مباراة التا�سع ع�شر �أوائل القرن الع�شرين ،ومن خالل
ب�ي�ن أ�ب �ط��ال ل�ب�ن��ان�ي�ين و� �س��وري�ي�ن ،وك ��ان بع�ض م��راج�ع��ة ب��رام��ج الأل �ع��اب ال�ت��ي ك��ان��ت ت � ��ؤدى يف
ال�شبان قد �أن�شاً قاعات للتدريب على امل�صارعة ،احلفالت التي �أقامتها املدار�س واجلامعات خالل
منهم عارف احلبال ور�شاد املاليك و�سليم فرحات ال�سنة الدرا�سية �أو عند ختامها.
و أ�ح�م��د ال �ق��اروط وحم�م��د زي��دان و�شريف دمج
اع�ت��ادت امل��در��س��ة الكلية ال�سورية (اجلامعة
و� �ص��ايف ط��ه� ،إىل �أن أُ���س����س �سنة � 1935أول ن��اد الأم�يرك�ي��ة) إ�ق��ام��ة احتفاالت تقدم فيها �ألعاب
للم�صارعة ،هو «ن��ادي ال�شبيبة الريا�ضي» بهمة «تقوي البنية».
م�ؤ�س�سيه حممود القي�سي وحممد الكعكي وعارف
ففي �شهر �شباط �سنة � 1898أقيمت �إح��دى
احلبال ،وكان مقره تقدمة من «جمعية ال�شبيبة احلفالت وجرت فيها الألعاب القتالية:
الإ�سالمية» ،وهو عبارة عن قاعة وغرفتني على
 ت�سابق التالميذ بلعبة الطابة.�سطوح حمال جتارية يف �سوق اخل�ضار باجلملة
 ت�سابقوا بالعدو م�سافة  100يارد.خلف مبنى �سينما ريفويل.
 رمي كرة حديدية ثقلها  16ليرباً م�سافةويف ��س�ن��ة  1937أُ�� �س ����س �أول احت� ��اد ل�ب�ن��اين  25مرتاً.
للم�صارعة �ضم لعبة رف��ع الأث�ق��ال ،ثم �أ�ضيفت
 م�سابقة بالعدو م�سافة  220يارداً.�إليه لعبة املالكمة برئا�سة نا�صيف جمدالين.
قمز (قفز) عايل على علو �أربعة �أقدام.
ذاعت �سنة � 1933شهرة البطل عثمان العرب،
 �سباق م�سافة ن�صف ميل.الذي متكن ،بف�ضل مدربه عارف احلبال من رفع
ثم ت�سابق ال�صغار:
 131كلغ ،فنال �إعجاب الريا�ضيني ،وعلى ر�أ�سهم
 م�سافة  100يارد.البطل العاملي امل�صري خمتار ح�سني الذي كان يف
 وت�سابقوا بلعبة الف�شختني وقمزة م�سافةزيارة لبريوت.
 24قدماً.
ويف �سنة  1934ذاع �صيت امل�صارع م�صطفى
 ت�سابقوا بامل�شي م�سافة ن�صف ميل.ك �م��ا ج ��ري � �س �ب��اق � �س � ّم��ي three legged
الرببرين الذي ا�شتهر بع�ضالته املفتولة ،ونال
ب�ط��ول��ة امل�لاك �م��ة يف � �س��وري��ة ول �ب �ن��ان ،ث��م ت��رك  paceوكان يتم ب�أن يربط الواحد رجله برجل

رجال حول الرسول

الآخر ،ثم يندفعا على ثالثة �أرجل.
 �سباق بالقمز قمزة واح��دة على م�سافة 15قدماً.
 �أخرياً �سباق البطاطا.ويف �شهر ني�سان �سنة � ،1911أقامت اجلمعية
ال �ع �ل �م �ي��ة ال �ع �ث �م��ان �ي��ة ،يف امل ��در� �س ��ة ال�ع�ث�م��ان�ي��ة
الإ��س�لام�ي��ة (�أي م��در��س��ة ال�شيخ �أح �م��د عبا�س
الأزه��ري) احتفالها ال�سنوي ،فبد�أته بع�شر من
القر�آن الكرمي تاله تقرير كاتب اجلمعية خمتار
ط �ي��ارة ،ف�خ�ط��اب ل�ع�ب��د ال�غ�ن��ي ال�ع��ري���س��ي ح��ول
ال�شجاعة الأدب�ي��ة ،فخطاب ليو�سف �سيويف عن
ث��روة البالد الطبيعية ،فق�صيدة لل�شاعر عمر
حمد وكلمة لأحمد منا�صفي عن مدينة العرب،
و�أخ�ي��راً خ�ط��اب ن��ائ��ب رئ�ي����س امل��در��س��ة ال��دك�ت��ور
ب�شري ال�ق���ص��ار ،فم�سرحية ب�ع�ن��وان «ال�ط�ف�لان
الأ�سريان».
ث��م �أق��ام��ت املدر�سة حفلة الأل�ع��اب ال�سنوية،
فكان من �ألعابها:
 �سباق  100يارد. �سباق  300يارد. �سباق على �ساق واحدة. �سباق البطاطا. الوثب العايل. لعبة اجلرة. �سباق الأك�ي��ا���س (يلب�س امل�ت�ب��ارون �أكيا�ساًويرك�ضون بها).
 جر احلبل للفئة ال�صغرى. جر احلبل للفئة الكربى. -احلركات الريا�ضية.

 لعبة الكرة للفئة ال�صغرى.التزلج
ع��اد املهند�س رام��ز غ ��زاوي �إىل ب�ي�روت �سنة
 1913من �سوي�سرا ،بعد �أن �أنهى درا�سة هند�سة
ال معه �أول قطعتي خ�شب للتزلج،
التعدين ،حام ً
وكان يف نيته �أن ين�شر هذه الريا�ضة يف لبنان ،كما
�شاهدها يف �سوي�سرا.
ب��د�أ الغزاوي متارينه يف �ضهور عاليه ،ولكن
ان ��دالع احل ��رب ال�ع��امل�ي��ة الأوىل �أوق ��ف ان�ط�لاق
الريا�ضة املذكورة� ،إىل �أن كانت �سنة  ،1929حني
ق ��دم ب�ي�روت ف��رن���س�ي��ات� ،أح��ده �م��ا م��دي��ر دائ ��رة
الآثار يف املفو�ضية الفرن�سية ،فبا�شرا بالتمرين
يف منطقة �ضهر ال�ب�ي��در ،وان�ضم �إليهما بع�ض
الفرن�سيني.
وعمد ح�سن جنيب العيتاين �إىل ت�أليف «نادي
ال�سكي اللبناين» لت�شجيع هذه الريا�ضة ،ف�صور
ع��دة أ�ف�لام ،ج��رى عر�ضها يف امل��دار���س والأندية
�سنة  ،1942مما نتج عنه ن�شوء ف��روع للتزلج يف
بع�ض النوادي.
وظ �ه��ر م��ن أ�ب �ط��ال ال�ت��زل��ج م�ن�ير ال�ع�ي�ت��اين،
الذي تتلمذ على يديه عدة �أبطال ،منهم �إبراهيم
جعجع وج��ان �سمن ،وقد مثّل الثالثة لبنان يف
املباريات العاملية.
عن «بريوتنا»

�أحمد

عتبة بن غزوان ..غدًا ترَ ْون األمراء من بعدي

من بني امل�سلمني ال�سابقني ،واملهاجرين الأولني �إىل احلب�شة ،فاملدينة..
ومن بني الرماة الأف��ذاذ الذين �أبلوا يف �سبيل اهلل بالء ح�سناً .هذا الرجل
الفارع الطول ،وامل�شرق الوجه ،واملخبت القلب� ..إنه عتبة بن غزوان.
كان �سابع �سبعة �سبقوا �إىل الإ�سالم ،مبايعني ومتحدّين قري�ش بكل ما
معها من ب�أ�س وقدرة على االنتقام.
يف الأيام الأوىل للدعوة؛ �أيام الع�سرة والهول� ،صمد عتبة بن غزوان مع
�إخوانه ذلك ال�صمود اجلليل الذي �صار فيما بعد زاداً لل�ضمري الإن�ساين
يتغذى به وينمو على مر الأزمان.
وملا �أمر ر�سول اهلل عليه ال�صالة وال�سالم �أ�صحابه بالهجرة �إىل احلب�شة،
خرج عتبة مع املهاجرين ،بيد �أن �شوقه �إىل النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
بر والبحر ع��ائ��داً �إىل مكة
مل يدعه ي�ستقر ه�ن��اك ،ف�سرعان م��ا ط��وى ال� ّ
املكرمة ،حيث لبث فيها بجوار الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم حتى جاء
ميقات الهجرة �إىل املدينة ،فهاجر عتبة مع امل�سلمني.
ومنذ ب��د�أت قري�ش حتر�شاتها فحروبها ،وعتبة حامل رماحه ونباله،
يرمي بها بـ«�أ�ستاذية» خارقة ،وي�سهم مع �إخوانه امل�ؤمنني يف هدم العامل
ال�ق��دمي بكل �أوث��ان��ه وبهتانه ،ومل ي�ضع �سالحه ي��وم رح��ل عنهم الر�سول
الكرمي �إىل الرفيق الأعلى ،بل ظل ي�ضرب يف الأر���ض ،وكان له مع جيو�ش
الفر�س جهاد عظيم.
�أر�سله �أمري امل�ؤمنني عمر (ر�ضي اهلل عنه) �إىل الأبلّة ليفتحها ،وليطهّر
�أر�ضها من الذين كانوا يتخذونها نقطة وثوب خطرة على قوات الإ�سالم
الزاحفة ،وقال له عمر وهو يودّعه وجي�شه« :انطلق �أنت ومن معك ،حتى

ت�أتوا �أق�صى بالد العرب ،و�أدنى بالد العجم ،و�سر على بركة اهلل ومينه ،وادع
اىل اهلل من �أجابك ،ومن �أبى ،فاجلزية ،و�إال فال�سيف يف غري هوادة ..كابد
العدو ،واتق اهلل ربك».
وم�ضى عتبة على ر�أ�س جي�شه الذي مل يكن كبرياً ،حتى قدم الأبلّة ،وكان
عدوهم يح�شد فيها جي�شاً من أ�ق��وى اجليو�ش ..نظّ م عتبة قواته ،ووقف
يف مقدمتها ،حام ًال رحمه بيده التي مل يعرف النا�س لها زلة منذ عرفت
الرمي ،و�صاح يف جنده« :اهلل �أكرب� ،صدق وعده» ،وك�أنه كان يقر أ� غيباً قريباً،
فما هي �إال جوالت ميمونة ا�ست�سلمت بعدها الأبلّة وطُ هّرت �أر�ضها من جنود
العدو ،وحترر �أهلها من طغيان طاملا �أ�صالهم �سعرياً ..و�صدق اهلل العظيم
وعده.
اح�ت��طّ عتبة م�ك��ان الأب � ّل��ة مدينة ال�ب���ص��رة ،وع� ّم��ره��ا وب�ن��ى م�سجدها
العظيم ،و�أراد �أن يغادر البالد عائداً �إىل املدينة ،هارباً من الإمارة ،لكن �أمري
امل�ؤمنني �أمره بالبقاء ،فلبث عتبة مكانه ي�صلي بالنا�س ،ويفقههم يف دينهم،
ويحكم بينهم بالعدل ،وي�ضرب لهم �أروع املثل يف الزهد والورع والب�ساطة،
ووقف يحارب الرتف وال�سرف بكل قواه حتى �ضجره الذين كانوا ت�ستهويهم
املناعم وال�شهوات.
هناك وقف عتبة فيهم خطيباً فقال« :واهلل ،لقد ر�أيتني مع ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم �سابع �سبعة ومالنا طعام �إال ورق ال�شجر حتى قرحت
�أ�شداقنا» ،ولقد رزقت يوماً بُردة ،ف�شققتها ن�صفني� ،أعطيت ن�صفها �سعد بن
مالك ،ولب�ست ن�صفها الآخر».
كان عتبة يخاف الدنيا على دينه �أ�شد اخلوف ،وكان يخافها على

امل�سلمني ،فراح يحملهم على القناعة وال�شظف ،وحاول الكثريون �أن
يحوّلوه عن نهجه ،ويثريوا يف نف�سه ال�شعور بالإمارة ،ومبا للإمارة
من حق ،ال �سيما يف تلك البالد التي مل تتعود من قبل �أمراء من هذا
الطراز املتق�شف الزاهد ،والتي تعود �أهلها اح�ترام املظاهر املتعالية
املزهوّة ..فكان عتبة يجيبهم قائالً�« :إين �أعوذ باهلل �أن �أكون يف دنياكم
عظيماً ،وعند اهلل �صغرياً».
وملا ر�أى ال�ضيق على وجوه النا�س ب�سبب �صرامته يف حملهم على
اجلادّة والقناعة قال لهم« :غداً ترون الأمراء من بعدي»..
وج��اء مو�سم احل��ج ،فا�ستخلف على الب�صرة �أح��د إ�خ��وان��ه وخ��رج
حاجاً ،وملا ق�ضى حجه� ،سافر �إىل املدينة ،وهناك �س�أل �أمري امل�ؤمنني
�أن يعفيه الإم ��ارة ..لكن عمر مل يكن يفرّط يف ه��ذا الطراز اجلليل
من الزاهدين الهاربني مما ي�سيل له لعاب الب�شر جميعاً ،وكان يقول
لهم« :ت�ضعون �أماناتكم فوق عنقي ..ثم ترتكوين وحدي؟ ال واهلل ال
�أعفكيم �أبداً».
وهكذا قال لعتبة لغزوان ..وملا مل يكن يف و�سع عتبة �إال الطاعة ،فقد
ا�ستقبل راحلته لريكبها راج�ع�اً �إىل الب�صرة ،لكنه قبل �أن يعلو ظهرها،
ا�ستقبل القبلة ،ورف��ع كفّيه ال�ضارعتني �إىل ال�سماء ودع��ا ربه عز وجل �أال
يردّه �إىل الب�صرة ،وال �إىل الإمارة �أبداً ،وا�ستجيب دعا�ؤه.
فبينما هو يف طريقه �إىل واليته �أدركه املوت ،وفا�ضت روحه �إىل بارئها،
مغتبطة مبا بذلت و�أعطت ،ومبا زهدت وعفت ،ومبا �أمت اهلل عليها من نعمة،
ومبا ه ّي�أ لها من ثواب.

( العدد  )236اجلمعة  2 -ت�رشين الثاين 2012 -
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اقتصاد
هل تتمكن من العودة كقوة عالمية

أوروبا تتخبط في مشاكلها االقتصادية
يف ما يخ�ص حجم النفوذ ،ال �شك �أن
االحت ��اد الأوروب � ��ي ي�ن�ت�م��ي ،م��ع ال��والي��ات
املتحدة وال���ص�ين� ،إىل جمموعة «ال�ق��وى
الثالث العاملية» ،من ف��از ب�أكرب ع��دد من
امليداليات خالل الألعاب الأوملبية؟ �أوروبا،
من لديه �أك�بر اقت�صاد يف العامل؟ �أوروب��ا
�أي�ضاً� ،أي مكان يحب معظم النا�س التوجه
�إليه لق�ضاء العطلة؟ �أوروبا طبعاً.
ل �ك��ن �إذا ق � ��ال �أح� ��ده� ��م ه � ��ذا الأم � ��ر
أ�م ��ام امل���س��ؤول�ين يف بكني �أو وا�شنطن �أو
�أي ع��ا��ص�م��ة ع��امل �ي��ة أ�خ � ��رى ال� �ي ��وم ،فهم
�سي�ضحكون ع��ال�ي�اً على الأرج ��ح ،فبينما
يتخبط القادة الأوروب�ي��ون خلو�ض جولة
ج��دي��دة م��ن ال�ق�م��م حل��ل الأزم � ��ة ،تعترب
ج �ه��ات ك �ث�ي�رة �أن ه� ��ذه ال� �ق ��وة ال �ن��اف��ذة
املحتملة� ،أ�صبحت متثل «الرجل املري�ض»
يف ال �ع��امل امل �ت �ط��ور ،ك�م��ا ك��ان��ت ت��رك�ي��ا يف
احلقبة املا�ضية.
�أدت الأزم � � ��ة امل ��ال �ي ��ة ال �ت ��ي ع���ص�ف��ت
مبنطقة اليورو� ،إىل تفاقم حالة الركود يف
�أوروب��ا �أكرث من الواليات املتحدة ،كما �أن
انهيار منطقة اليورو �سيجر بقية الأنظمة
االقت�صادية العاملية �إىل الهاوية ،لكن ملاذا
مل يظهر الأوروب �ي��ون الإرادة ال�سيا�سية
الالزمة لإنقاذ منطقة اليورو ،من خالل
التوجه نحو �إن�شاء احت��اد �سيا�سي ومايل
متما�سك؟ ماذا ح�صل للقوى التي دعمت
م�شروع توحيد �أوروب��ا خالل ال�ستني �سنة
املا�ضية؟� ..إذا تال�شت تلك القوى فعالً،
�أي ��ن مي�ك��ن �أن ي�ج��د الأوروب� �ي ��ون م�صدر
�إلهام جديداً لهم؟
عوامل خم�سة لأوروبا
�إن ال �ع ��وام ��ل اخل �م �� �س��ة الأ� �س��ا� �س �ي��ة
ال�ت��ي دف�ع��ت ب��اجت��اه توحيد �أوروب� ��ا منذ
اخل�م���س�ي�ن�ي��ات اخ�ت�ف��ت الآن� ،أو ف�ق��دت
م�ع�ظ��م ط��اق �ت �ه��ا� ،أوالً ،ك��ان��ت ذك��ري��ات
احلرب ال�شخ�صية والوعود بعدم تكرارها
جم ��دداً ،ه��ي ال�ت��ي ح�ف��زت ث�لاث��ة �أج�ي��ال
متالحقة من الأوروبيني بعد عام ،1945
ل �ك��ن ب� ��د�أ اجل �ي��ل الأخ �ي��ر ال� ��ذي خ��ا���ض
احل ��رب ال�ع��امل�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة يتال�شى الآن،
وبد�أت الذاكرة اجلماعية ت�ضعف.
ث ��ان �ي �اً ،ك� ��ان ال �ت �ه��دي��د ال���س��وف�ي��ات��ي
ح��اف��زاً ق��وي �اً بالن�سبة �إىل الأوروب �ي�ي�ن
ال�غ��رب�ي�ين ك��ي ي �ت��وح��دوا خ�ل�ال احل��رب
الباردة ،طوال فرتة احلرب الباردة ،كانت
الواليات املتحدة تدعم التكامل الأوروبي
ب�شدة ،ب��دءاً م��ن خطة م��ار��ش��ال و��ص��و ًال
�إىل امل�ساعي الدبلوما�سية الرامية �إىل
�إع��ادة توحيد �أملانيا ،لكن مل يعد الو�ضع
ك ��ذل ��ك ،ف�ل�ا ي���ش�ب��ه ال��رئ �ي ����س ال��رو� �س��ي
احل � � ��ايل ف�ل��ادمي�ي��ر ب� ��وت�ي��ن ،ال��زع �ي��م
جوزيف �ستالني يف �شيء ،على الرغم من
حم��اوالت��ه املتكررة الت�شبه ب��ه ،ويف هذه
الأي ��ام ،ل��دى ال��والي��ات املتحدة �أول��وي��ات
�أخرى.
ثالثاً ،كانت جمهورية �أملانيا االحتادية

هي حمرك التكامل الأوروب��ي حتى فرتة
الت�سعينيات ،وك��ان��ت ف��رن���س��ا ت�ت��وىل دف��ة
القيادة ،ف�شعر الأملان برغبة واقعية �شديدة
يف �إع��ادة ت�أهيل �أنف�سهم واالندماج �ضمن
عائلة الأمم الأوروبية ،وكانت م�صلحتهم
الوطنية حتتم عليهم ذلك �أي�ضاً ،ما كان
الأمل��ان ليتمكنوا من �إع��ادة التوحد �إال من
خالل ك�سب ثقة الدول املجاورة وال�شركاء
ال��دول�ي�ين ،الآن وق��د حتقق ذل��ك الهدف
الوطني ،تال�شت النزعة املثالية الأوروبية
ب�ع��د زوال �أج �ي��ال زم ��ن احل� ��رب ،يف ه��ذه
الأي��ام ،لن تهرع �أملانيا �إىل توفري الأموال
كلما طلبت �أوروبا امل�ساعدة.
راب � �ع � �اً ،مل ت �ع��د ج �م �ي��ع دول �أوروب� � ��ا
ال �� �ش��رق �ي��ة امل� �ع ��زول ��ة ت� �ب ��دي رغ �ب �ت �ه��ا يف
االن�ضمام �إىل االحت��اد الأوروب� ��ي ،م��ع �أن
امل��واط �ن�ين ف�ي�ه��ا ل��دي�ه��م ذك��ري��ات حديثة
عن الأنظمة الدكتاتورية وم�شقات احلياة
واحل ��رب� ،صحيح �أن ب��ول�ن��دا ه��ي واح��دة
م��ن �أ��ش��ر���س امل��داف�ع�ين ع��ن االحت ��اد ،لكن
�أ�صبحت هنغاريا وجمهورية ت�شيكيا من
�أكرث الدول الأع�ضاء التي ت�شكك فيه الآن
وجتادل قراراته.
�أخ � �ي ��راً ،إ�ن� �ه ��ار االف �ت�را�� ��ض ال���ش��ائ��ع
ال��ذي يعترب �أن كيان �أوروب��ا يعني تلقائياً
ارتفاع م�ستوى املعي�شة وتوفري ال�ضمان
االج�ت�م��اع��ي جل�م�ي��ع الأوروب� �ي�ي�ن ،ب�سبب
ت��راك��م ال��دي��ون وت��و��س��ع ف�ئ��ة ك �ب��ار ال�سن
واح�ت��دام املناف�سة العاملية و�أزم��ة منطقة
ال�ي��ورو ،ال ي�ستفيد اليونانيون والإ�سبان
ال�شباب من تلك املنافع ب�أي �شكل اليوم.
ل �ك��ن ح �ت��ى يف �أك�ث��ر ال � ��دول ت���ش�ك�ي�ك�اً
ب��االحت��اد ،يفهم اجلميع �أن االن�ت�م��اء �إىل
�سوق موحدة ت�ضم  500مليون م�ستهلك،
هو �أف�ضل من اال ّت�ك��ال على �سوق حملية

ت�شمل  50مليون م�ستهلك �أو �أقل من 10
م�لاي�ين� ،أي م��ا ي���س��اوي ن�صف الأع���ض��اء
الراهنني يف االحتاد الأوروبي.
توحيد �أوروبا
�إن�ه��ا ج��زء م��ن احل�ج��ج اجل��دي��دة التي
ت�ب�رر ت��وح�ي��د �أوروب � ��ا ،ي�ج��ب �أن ي�ضاعف
الأوروب �ي��ون ج�ه��وده��م ل�ضمان �أال تن�سى
ق��ارت�ه��م ما�ضيها امل���ض�ط��رب ،ل�ك��ن تبقى
احل��اج��ة �إىل االت �ك��ال على مقيا�س معني
ع ��ام�ل� ًا �أ� �س��ا� �س �ي �اً ل �� �ض �م��ان م���س�ت�ق�ب�ل�ه��م
امل � �� � �ش �ت�رك� � ،س �ي �� �ش �ه��د ال � �ق� ��رن احل� � ��ادي
وال �ع �� �ش��رون ن���ش��وء ق ��وى ع �م�لاق��ة؛ ق��وى
ق��دمي��ة وم��ره�ق��ة م�ث��ل ال��والي��ات املتحدة
ورو� �س �ي��ا ،وق ��وى متحم�سة ج��دي��دة مثل
ال�صني والهند والربازيل وجنوب �أفريقيا،
ف�لا ح��اج��ة �إىل ت�صديق �أك�ث�ر التوقعات
ت�شا�ؤماً عن االنهيار الأوروب��ي ،لإدراك �أن
�أوروبا لن تبقى على الأرجح �أكرب اقت�صاد

يف ال�ع��امل ل�ف�ترة ط��وي�ل��ة ،ففي ظ��ل عامل
مماثل ،حتى �أملانيا �ست�صبح ق��وة �صغرية
�أو متو�سطة� ،إذا �أراد الأوروبيون احلفاظ
على خليط الف��ت م��ن االزده ��ار وال�سالم
والأمن االجتماعي الن�سبي ونوعية احلياة
التي حققوها خالل ال�ستني �سنة املا�ضية،
فهم يحتاجون �إىل مقيا�س فاعل ،وحده
االحتاد الأوروبي ي�ستطيع توفريه.
يف ع��امل العمالقة ه��ذا ،م��ن الأف�ضل
�أن ي�ت�ح��ول ك��ل ب�ل��د �إىل ع �م�ل�اق ،تعك�س
املفاو�ضات التجارية بني ال�صني واالحتاد
الأوروب ��ي ح��واراً ب�ين قوتني مت�ساويتني،
�أم��ا التفاو�ض بني ال�صني وفرن�سا مثالً،
فهو حوار غري متكافئ.
قوة نا�شئة
م �ن��ذ ع �� �ش��ر � �س �ن ��وات ،اع �ت�ب�ر ��ص��ان�ع��و
ال�سيا�سة ال�صينية� ،أن االحت��اد الأوروب��ي
ي�شكل قوة �سيا�سية نا�شئة وقطباً حمتم ًال

جديداً يف عامل متعدد الأقطاب� ،أما اليوم،
فهم يعاملون االحت��اد ب�شيء من االزدراء
وال���ش�م��ات��ة ،ب�سبب ف�شله امل�ت�ك��رر وانهيار
ال�ك�ث�ير م��ن ال ��دول اق�ت���ص��ادي�اً ،ك�م��ا أ�ن�ه��م
ال يلج�ؤون �إىل بروك�سل� ،إال يف جم��االت
قليلة ،مثل ال�ت�ج��ارة و�سيا�سة التناف�س،
ح�ي��ث يت�صرف االحت ��اد الأوروب � ��ي ككيان
واحد فعالً.
لكن يف جم��االت أ�خ��رى ،هم يف�ضلون
التعامل مع دول فردية وبخطوات أ�ُحادية
غ�ير غ��اب�ئ�ين ب��وح��دة االحت ��اد الأوروب � ��ي،
وق��د ات�ضح ذل��ك يف الفرتة املا�ضية ،حني
ا�ستقبلت بكني امل�ست�شارة الأملانية �أجنيال
مريكل.
ي�ق��ول اخل�ب�راء ال�ي��وم وب��االج �م��اع� ،إن
احلل يكمن يف يد �أوروب��ا نف�سها ،ويف حال
وافقت على جتاوز م�س�ألة حل �أزمة منطقة
ال�ي��ورو ،ورك��زت على �إن�شاء احت��اد �سيا�سي
ومايل متما�سك ،ثم �إقرار �سيا�سة خارجية
م���ش�ترك��ة ،ال ��ش��ك �أن ال���ص�ين وال��والي��ات
امل�ت�ح��دة ورو� �س �ي��ا ��س�ت� أ�خ��ذه��ا ع�ل��ى حممل
اجلد حينها ،و�ستنظر �إليها باعتبارها قوة
ال ي�ستهان بها وت�ستحق التقدير.
على الرغم من تدهور الو�ضع اليوم،
يجب �أال يفقد الأوروبيون الأمل ب�أن متهد
ن�سختهم عن التكامل ال�سلمي بني الدول
املتخا�صمة ��س��اب�ق�اً ل�ظ�ه��ور «ح�ك��م ع��امل��ي»
�أف�ضل رداً على التهديدات امل�شرتكة ،مثل
التغيري املناخي واال��ض�ط��راب��ات احلتمية
بني القوى النا�شئة والقوى املتداعية.
من دون تعزيز التعاون على امل�ستوى
ال� �ع ��امل ��ي ،ف �ق��د ي �� �ص �ب��ح ال� �ق ��رن احل � ��ادي
والع�شرون �شبيهاً بو�ضع �أوروب��ا يف �أواخ��ر
ال� �ق ��رن ال �ت��ا� �س��ع ع �� �ش��ر ،ح�ي�ن اح �ت��دم��ت
اخل���ص��وم��ات ب�ين ال �ق��وى ال�ع�ظ�م��ى ،ففي
�أف�ضل الأح��وال ،قد ال تتحول �أوروب��ا �إىل
ق��وة عمالقة فح�سب ،ب��ل إ�ن�ه��ا ق��د ت�صبح
أ�ي���ض�اً من��وذج �اً ل�ن��وع ج��دي��د م��ن التعاون
املتعدد اجلن�سيات بني القوى العمالقة ،يف
حال متكنت من حت�سني و�ضعها واخلروج
من م�شكالتها �أقوى من ال�سابق ،لتثبت �أن
فكرة االحتاد مل تكن مبنية على العدم.
يف القرن التا�سع ع�شر ،عندما عر�ض
أ�ح��د امل�ستعمرين الأمل��ان خارطة �أفريقيا
أ�م ��ام �سلف م�يرك��ل؛ امل�ست�شار احل��دي��دي
�أوت��و ف��ون ب�سمارك ،جت��اه��ل ه��ذا الأخ�ير
ال �ق �ي �م��ة اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ل�ل�م���س�ت�ع�م��رات
ال�ب�ع�ي��دة ،واع �ت�بر �أن اخل��ارط��ة ال��وح�ي��دة
التي تهمه تكمن يف �أوروب ��ا« :تقع فرن�سا
�إىل ال�ي���س��ار ورو� �س �ي��ا �إىل ال�ي�م�ين ونحن
نقف يف الو�سط ،هذه هي خارطة �أفريقيا
بنظري».
ي�ح�ت��اج الأوروب � �ي ��ون ال �ي��وم �إىل تبني
م�ق��ارب��ة ب���س�م��ارك ،وي �ج��ب �أن ي�ع�ل�ن��وا �أن
«ال�صني والهند ورو�سيا تقع �إىل اليمني
والواليات املتحدة والربازيل �إىل الي�سار..
هذه هي خارطة �أوروبا بنظرنا».
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عالم المرأة

تعانين من عزلته المزمنة؟
امنحي زوجك الوقت الكافي ..لتكسبيه
ك�ث�ير م��ن الأزواج ينتابهم ح��ال��ة من
ال�صمت من حني �إىل �آخ��ر ،نتيجة بع�ض
امل���ش��اك��ل وال���ض�غ��وط النف�سية يف العمل،
لكن م��اذا لو طالت فرتة ال�صمت لت�صبح
ع ��ادة ،وجت��د ال��زوج��ة نف�سها وح �ي��دة مع
زوج حبي�س �صمته يرف�ض م�شاركتها يف
احلديث؟!
ال �� �ص �م��ت امل� �ن ��زيل ي �� �ص��اح �ب��ه ب�ع����ض
ال
الأع��را���ض ،حيث جت��دي��ن زوج��ك قلي ً
م��ا يتحدث معك� ،أو �أن��ه دائ�م�اً م�شغول
بعمله ،ف� ��إذا ع��اد �إىل امل �ن��زل ع�ك��ف على
قراءة ال�صحف �أو م�شاهدة التليفزيون،
و�إذا �س�ألته الزوجة عن ر�أي��ه يف مو�ضوع
م��ا ،ي��دي��ر وج�ه��ه �إىل الناحية الأخ��رى،
وي�ع�ب��ث ب�سل�سلة م�ف��ات�ي�ح��ه� ،أو مي�سح
ن�ظ��ارت��ه وك � أ�ن��ه ي��ري��د �أن ي���ض� ّي��ع بع�ض
الوقت حتى ال ي�سمع ،ولعلك تت�ساءلني:
ما هو �سر هذا التغيري الذي طر�أ عليه؟
وكيف تعاجلني ه��ذه احلالة وتخرجيه
من هوة ال�صمت التي وقع فيها؟
خ �ب��راء ع �ل��م ال �ن �ف ����س ي � � ؤ�ك� ��دون �أن
الزوجة يف بع�ض الأح�ي��ان هي امل�س�ؤولة
الأوىل ع ��ن ه� ��ذا ال �� �ص �م��ت ،لأن� �ه ��ا هي
ال�شريك الأك�بر يف حماولة تغيري منط
احلياة ،بحيث ال ي�صبح الروتني �سائداً،
وعلى الزوجة �أن حتاول �إيجاد جماالت
م�شرتكة ل�ل�ح��دي��ث ،م��ن خ�ل�ال معرفة
م��ا يحب ال��زوج ال�ك�لام ع�ن��ه ،فالتحدث
يتو�صالن لأ�سلوب
بلغة الزوج يجعلهما ّ
م�شرتك يف التعامل يتبادالن فيه الأفكار
والأحا�سي�س ،مما يقوي العالقة بينهما،
وال ُي �ظ �ه��ر ح ��اج ��ز ال �� �ص �م��ت ،وت �� �ص��اب
ال �ع�لاق��ة ال��زوج �ي��ة ب��اجل �م��ود وت�ت�ف��اق��م
اخلالفات الأ�سرية.

م�صلحة �أحيان ًا
اخت�صا�صيو ال�صحة النف�سية يلقون
ب ��ال �ل ��وم ع �ل��ى امل� � � ��ر�أة يف �أغ � �ل ��ب احل � ��االت
وي �ق��ول��ون :«�إن �أح ��د الأ� �س �ب��اب الرئي�سية
مل�شكلة عدم التوا�صل الكالمي بني الزوجني
ي��رج��ع �إىل اخ �ت�ل�اف م�ف��اه�ي�م�ه�م��ا مل�غ��زى
احلدي ث ،فاملحادثة بالن�سبة �إىل الزوجة
تعني االرتباط العاطفي واالهتمام . .وعند
الرجل هي فعل وحتديد لالهتمامات التي
ال يهمه فيها التف�صيالت الدقيقة التي
تفي�ض يف �شرحها امل��ر�أة ،وميلها ال��زوج من
التكرار.. ورد ف�ع��ل ال��زوج��ة ح�ي��ال �صمت
زوج� �ه ��ا ه ��و م��زي��ج م ��ن الأذى وال���ض�ي��ق
واالرت �ب��اك ،وهنا على امل ��ر�أة دور يف خ��روج
زوجها من دائرة ال�صمت باللباقة والوعي
وفن �إدارة النقا�ش واحلوار ،واختيار الوقت
املنا�سب ال��ذي ال يكون فيه ال��زوج يف حالة
ا�سرتخاء».
وي�شري االخت�صا�صيون �إىل �أن �صمت
الرجل قد يكون حمموداً ونعمة مع الزوجة
ال�شر�سة كثرية ال�شكوى ،واجلاهلة، فلو
ن�ط��ق لأع �ل��ن ر�أي ��ه ف�ي�ه��ا ،وغ�ضبه وحظه
الأ�سود ،وانتهت احلياة بينهما ،وي�ؤكدون
�أن ال��رج��ل ال��ذي ي�صارع احل�ي��اة اليومية
لتوفري الأمان لزوجته و�أوالده ،تقع عليه
م�س�ؤولية كبرية ،يزيد من حمولتها نقار
وق��رف ال��زوج��ة ،وك�لام�ه��ا فيما ال يفيد،
وت��ذم��ره��ا م��ن تربية الأط �ف��ال والنفقات
وحرمانها م��ن امل�ت��ع ،وكلها �أم��ور يعلمها
ال ��زوج والي�ح�ت��اج �إىل �سماعها ك��ل دقيقة
على �أ�سطوانة يومية ،وحني يتم ال�صمت
يكون ال�سبب �سوء ت�صرف الزوجة ،ورغم
كل ذلك يهيبون بالرجل ،كقوام� ،أن يوا�صل

احلوار مع زوجته ،لأن هذا ما حتثّ عليه
الأديان، فالكالم يعبرّ عن الألفة واملحبة
وامل�ؤان�سة ،ويقوي �أوا��ص��ر العالقة داخل
كيان الأ�سرة.
حاالت م�ؤقتة
ويحلل االخت�صا�صيون االجتماعيون
الأم� � ��ر م ��ن ب �ع ����ض ج ��وان �ب ��ه ،ف �ي��رون �أن
معظم الرجال يرتددون كثرياً يف احلديث
ع��ن �أن�ف���س�ه��م وه�م��وم�ه��م ،خل�شيتهم من

التعر�ض لالنتقاد �أو الك�شف ع��ن نقاط
�ضعفهم وعجزهم لزوجاتهم ،وهناك نوع
من الرجال ال�صامت دائماً ،وال�صمت من
طبعه ،فهو ال يتحدث مبقدار ما ي�سمع،
ورمب ��ا ت�ت�ع��ب ال��زوج��ة ،لأن �ه��ا ت��رغ��ب ب ��أن
ي�شاركها زوجها احلديث ،وعلى الزوجة يف
هذه احلالة �أال تغ�ضب من ذلك ال�سكوت،
لأنها مع الأيام �ستعتاد عليه.
و�إل � �ي � ��ك ع ��زي ��زت ��ي ال � ��زوج � ��ة و� �ص �ف��ة
خمت�صرة لعالج مر�ض ال�صمت؛ احلالة
ال �ت��ي ق��د ت�ن�ت��اب زوج ��ك �أح �ي��ان �اً ،لتكون

ِ
أنــت وطــــــفــــــــــلــك

أسباب البدانة عند األطفال
لقد �أ�صبحت البدانة ( )obesityمن �أب��رز م�شاكل الأطفال يف
وقتنا الراهن ،فقد زادت التحذيرات من البدانة التي قد ينظر �إليها
الكثريون على �أنها �أمر ب�سيط� ،إال �أنها تعد من الأمرا�ض اخلطرية.
• ماهي البدانة؟
ال �ب��دان��ة ه��ي زي� ��ادة ن�سبة ال��ده��ون ال�ك�ل�ي��ة يف اجل���س��م م�ق��ارن��ة
بالأن�سجة الأخرى ،والتي ت�سبب زيادة وزن اجل�سم ،وبالتايل زيادة
كتلة اجل�سم ،والطفل البدين هو من ك��ان لديه زي��ادة يف الطبقة
الدهنية املختزنة حتت جلده ،وزاد وزنه �أكرث من  % 20عن طفل
وزنه طبيعي يف نف�س �سنه وطوله.
• �أ�سباب البدانة عند الأطفال
هناك العديد من العوامل التي ت�ساهم يف �إ�صابة الطفل بالبدانة،
ومنها:
 عوامل وراث�ي��ة :قد يكون ال�سبب الأ�سا�سي يف ظهور البدانةهو �أ�سباب وراثية ،فهناك جينات معيّنة تتحكم يف ن�سبة الت�شحم يف
مكان معني من اجل�سم ،وقد يكون يف اجل�سم كله ،وتظهر عالمات
الإ�صابة بالبدانة بو�ضوح بداية من �سن البلوغ.
 عوامل نف�سية :ترجع الإ�صابة بالبدانة يف كثري من الأحيان�إىل �سبب نف�سي يف حميط الطفل؛ من �أ�سرة �أو مدر�سة ،خ�صو�صاً

عندما تكون الفحو�صات خالية من �أي خلل هرموين ،وهناك بع�ض
الأط�ف��ال امل�صابني بالك�آبة يفرطون يف تناول احللويات؛ م�ساعدة
لأنف�سهم على اخلروج من حالة الإحباط �أو االكتئاب.
 عوامل اجتماعية :تُعترب العوامل االجتماعية من �أبرز �أ�سبابالإ�صابة بالبدانة ،وميكن تلخي�ص هذه العوامل يف:
�أ -قلة احلركة وعدم ممار�سة الريا�ضة.
ب -قلة �ساعات النوم.
ج -ال�ع��ادات الغذائية اخلاطئة التي تتمثل يف الإ� �س��راف يف تناول
احللويات وال�سكريات والدهون ،ومكاف�أة الأم للأطفال ب�إعطائهم
احللوى.
د -ق�ضاء �ساعات طويلة يف و�ضع اجللو�س �أمام التلفاز �أو احلا�سوب
�أو الألعاب.
هـ  -الر�ضاعة ال�صناعية ،و�إع�ط��اء الطفل �أغ��ذي��ة غري احلليب يف
مرحلة الر�ضاعة.
و -عدم اهتمام الأهل بنوعية الطعام الذي يقدمونها للأطفال.
 عوامل مر�ضية :قد ي�صاب الطفل ب�أحد الأمرا�ض التي حتدمن حركته ملدة طويلة ،مما ي�ؤدي �إىل �إ�صابة الطفل بالبدانة ،ومن
�أمثلة ذلك �أمرا�ض الغدد ال�صماء و�أمرا�ض املخ ،والتهاب املفا�صل
املتكرر والك�سور ،بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن هناك بع�ض الأدوية التي
يكون من �أثارها اجلانبية فتح ال�شهية ب�شكل غري طبيعي.

حالة عر�ضية �أو ت�صيبه نتيجة ت�صرفاتك
و�أفعالك يف بع�ض الأحيان:
ق��د ُي �� �ص��اب ال � ��زوج ب��ال���ص�م��ت نتيجة
التعر�ض لبع�ض امل�شكالت يف ال�ع�م��ل� ،أو
م�س�ألة م�ع�ق��دة� ،أو ّ
مي��ر ب�ظ��روف �صعبة،
فغالباً ما يلج�أ الرجل �إىل ال�صمت ،وهنا
ي�صمت الرجل لأن��ه يفكر بهدوء ويختلي
بنف�سه حتى يح ّل ه��ذه امل�شكلة ،حيث �إنه
ي�ع�ت�بر نف�سه امل �� �س ��ؤول ع��ن ح � ّل م�شاكله
بنف�سه ،وال يحب �أن ي�شاركه �أح��د يف هذا
ال�ت�ف�ك�ير ،ف�ن�راه ي�صمت ��س��اع��ات طويلة
حل ّل م�شكلة ما بنف�سه ،ومن بعد �أن يجد
لها ح� ً
لا يعود �إىل احل��وار والتوا�صل مع
الآخرين.
ال�ع�لاج :م��ن اخل�ط� أ� �أن تكلمي ال��زوج
ع��ن م��ا ي��زع�ج��ه ،ف�ه��ذا ي��زي��د م��ن ت��وت��ره،
ل�ع��دم تفهّمك حاجته النف�سية لل�صمت
والتفكري ال��ذات��ي ،وهنا عندما تطرحني
عليه الأ�سئلة يجب تكون ب�أ�سلوب معني،
ولي�س كالطريقة املعتادة ،وقد ت�ستخدمني
طريقة �أخ��رى يف احل ��وار ،كالرتحيب به
ومالطفته �أوالً ،ثم �إذا ر�أيته دخل يف دائرة
ال�صمت ،ميكنك الطلب منه حتديد وقت
منا�سب للتحاور بينكما عندما ينتهي من
تفكريه وي�ك��ون �أك�ث�ر راح ��ة ،والتعبري له
�أن��ك حت�ترم�ين ��ش�ع��وره وتهتمني لأم��ره،
وتعطيه هذه امل�ساحة من الوقت دون لوم
�أو معاتبة.
�أتيكيت التعامل
ويقدم خرباء الأتيكيت بع�ض الن�صائح
لتُخرجي زوجك من �صمته بذكاء:
 تفهمي نف�سية زوجك ،فعند �شعوركب ��أن��ه ي�صمت ب�سبب ال�ت�ف�ك�ير يف متاعب
�حل ��اح
ال �ع �م��ل ال �ي��وم �ي��ة ،ف�ل�ا داع � ��ي ل ل� إ
الخرتاق �صمته ،واختاري الوقت املنا�سب،
فرمبا يرغب يف االحتفاظ ببع�ض هموم
عمله التي ال تهمك.
 �إذا �شعرت �أن زوج��ك ي�صمت نتيجةرد ف �ع��ل ت �� �ص��رف خ��اط��ئ م �ن��ك �أغ���ض�ب��ه،
فال داع��ي للتمادي فيه ،وح��اويل التلميح
ل��ه ب�ع�ب��ارات االع �ت��ذار ،حتى ال ي�ستمر يف
�صمته.
 بع�ض الأزواج مييلون �إىل الرومان�سيةيف التعامل ،وعندما يفتقدونها يف�ضلون
ال�صمت� ..إذا ك��ان زوج��ك م��ن ه��ذا النوع
ح��اويل �أن تبحثي عن التجديد العاطفي
عند معاملته.
 ع�ن��دم��ا ت�لاح�ظ�ين �أن زوج ��ك ميرب �ف�ت�رات ق�ل��ق �أو ت��وت��ر ،و�أح �ي��ان �اً ف�ق��دان
للتوازن نتيجة ال�ضغوط الع�صبية التي
يتعر�ض لها يف احلياة ،ويحتاج �أن ي�صمت
ويخلو مع نف�سه بع�ض الوقت ،فال حتاويل
اخ�تراق �صمته ،بل اعملي على تهيئة جو
من الهدوء داخل املنزل.
 ح ����سّ �ن��ي م ��ن ط��ري �ق��ة ا� �س �ت �م��اع��كل��زوج��ك ب� ��آذان واع�ي��ة ح�سا�سة ،وق�سمات
وجه عطوفة ت�شعره باالهتمام مبا يقول،
يف�ضل
ف�إنه �سيجد يف ذلك متعة ،و�سوف ّ
لغة الكالم عن لغة ال�صمت داخل املنزل.

رمي اخلياط
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مـنــوعــــات

فوائد الزيتون الطبية
ي �ح �ت��وي ال��زي �ت��ون ع �ل��ى م� ��ادة ح��ام����ض
ال�ب�ن��زوي��ك ،وم��ادة �أخ��رى ه��ي �أوليفيل،
وك��ذل��ك ال���س�ك��ر امل���س�م��ى ،mannite
وه � ��و م ��وج ��ود يف الأوراق اخل �� �ض��راء
والثمار.
بينما يحتوي زيت الزيتون على بلورات
«،»triolein tripalmitin
وه �ن��اك م ��واد م�ث��ل «arachidic
 ،»estersوكمية قليلة من الأ�سيد
امل�سمى « ،»free oleic acidكما
ي�ح�ت��وي ال��زي�ت��ون ع�ل��ى امل ��اء و امل�ع��ادن
ال�ك�ث�يرة ،مثل الكال�سيوم واخل�م��ائ��ر،
والفيتامينات (،)e. b2. pp. b1. a
وك�م�ي��ة ال �غ��ذاء امل��وج��ودة يف ال��زي�ت��ون
الأ�سود هي �أكرث من تلك املوجودة يف
الزيتون الأخ�ضر.
وحتتوي �أوراق الزيتون على مركبات
ت�سمى «،»oleuropein acid
وهو قاتل طبيعي لبع�ض الفريو�سات
والباكترييا والفطريات.
ومن فوائد الزيتون:
 الأوراق ذات ت ��أث�ير ق��اب����ض وت��أث�يرم �ع �ق��م ،وم �غ �ل��ي الأوراق ي���س�ت�ع�م��ل
كخاف�ض ق��وي ل�ل�ح��رارة ،كذلك ق�شر
ال�شجرة له ت�أثري خاف�ض للحرارة.
 يحتوي ورق الزيتون على مركباتطبيعية تقتل امليكروبات و�أجنا�ساً من
الفريو�سات والفطريات.
 يعالج ورق الزيتون مر�ضاً حديثاً متت�شخي�صه ه��و (cfs (chronic
.fatigue syndrome
 ي�ع��ال��ج ورق ال��زي �ت��ون امل��ر���ض ال��ذييحدثه فريو�س ي�سمى «هريب�س».
 ي�ساعد ورق ال��زي�ت��ون على تخفيفع ��وار� ��ض امل��ر� �ض��ى امل �� �ص��اب�ين مب��ر���ض
نق�ص املناعة املكت�سبة ،فهو (�أي ورق
الزيتون) يقوي جهاز املناعة ،ويعطي

اجل �� �س��م امل� ��ؤون ��ة وال��ذخ��ائ��ر ملكافحة
االلتهابات.
 ي �ك��اف��ح ورق ال��زي �ت��ون وه ��ن وت�ع��بالأج� ��� �س ��اد ،والآالم ال �ت ��ي ت �ن �ت��ج ع��ن
الأم � � ��را� � � ��ض امل� ��زم � �ن� ��ة واخل� � �ط �ي��رة،
م�ث��ل الإي � ��دز ،وال �� �س��رط��ان��ات ،ويكافح

طــريـقـة اللعـب

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

ال � �ف�ي��رو� � �س� ��ات ال � �ت� ��ي ت �� �س �ب ��ب ه ��ذه
الأمرا�ض.
 ورق ال��زي�ت��ون يُ�ستعمل يف معاجلة�أم��را���ض الر�شح ،واالن�ف�ل��ون��زا التي ال
ميكن معاجلتها مب�ضادات االلتهاب.
 -زي��ت ال��زي�ت��ون وورق ال��زي�ت��ون مفيدان

لأم��را���ض ال�ق�ل��ب ،حيث تثبت ال��درا��س��ات
احليوانية �أنهما خاف�ضان ل�ضغط ال��دم،
والكولي�سرتول.
 ي�ن� ّع��م ال�ب���ش��رة وال��وج��ه ،و ُي���س�ت�ع�م��ل يف�صناعة زيوت وكرميات الوجه وال�صابون.
 الدهن بزيت الزيتون يزيل احلكاك،وي� �ع ��ال ��ج ت �ك ����سّ ��ر اجل� �ل ��د وال �� �س �م��اط
وااللتهابات ،ويعالج العق�ص واحلروق،
وح � � � ��روق ال� � �ن � ��ار ،وح � � � ��روق «� �ض ��رب ��ة
ال�شم�س».
 يُ�ستعمل زيت الزيتون عن طريق �إ�ضافةالأدوية والعقاقري �إليه يف معاجلات اجللد
وال��ده��ون ،وي�ق�وّي زي��ت ال��زي�ت��ون ال�شعر،
ويعطيه ملعاناً ون�شاطاً.
 زيت الزيتون مد ّر للبول ،كما ي�ساعدعلى �إخ��راج احل�صى والرمل من الكلى
عرب البول.
 يعالج زي��ت ال��زي�ت��ون �أم��را���ض ال�صدر،ويُ�ستعمل يف �أم��را���ض التيفوئيد احلمى
القرمزية والطاعون.
 ي���س�ت�ع�م��ل زي � ��ت ال ��زي� �ت ��ون يف احل �ق��نال�شرجية.
 زيت الزيتون والزيتون يقويان الب�صر،ومينعان الع�شى الليلي مبا يحتويه من
فيتامني « ،»aومينعان ارتخاء اجلفون.
 مق ٍّو للطاقة اجلن�سية ،ملا يحتويه منفيتاميني « »aو«.»e
و�صفات عالجية لبع�ض الأمرا�ض
ت �ع��ا َل��ج ال �ع �� �ض�لات والأط� � � ��راف امل���ص��اب��ة
بالروماتيزم بتدليكها بزيت العرعر ثالث
مرات يومياً لعدة �أ�سابيع.
مُتزج كمية من زيت الزيتون ( 200غرام)
مع ف�ص ثوم مق�شور ومفروم ،حتى ي�صبح
املزيج متجان�ساً ،ثم يرتك ملدة ثالثة �أيام
قبل �أن ي�ستعمل ،تدهن به موا�ضع الأمل

 4 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ا� �س ��م ل �� �ص��اح��ب ك� �ف ��اءة يف جم� ��ال م��ا
(م �ع �ك��و� �س��ة)  /جم �م��وع��ة م�ت�ق��دم��ة من
1
اخليل �أو النا�س �أو نحوها
� 5أ��ص��در �صوتا كالذباب  /اب��رز �أدواره
2
القرمو�سطي.
3
 6متحلل (معكو�سة)  /حب
� � 7س �ج��ل م �ل �ف��ات  /جم �م��وع��ة ال �ب �ي��وت
4
والدور و�أهلها التي متثل الوطن.
5
 8خم� ��رج م �ث�ي�ر ل �ل �ج��دل ل ��ه ع� ��دد م��ن
الأفالم منها حني مي�سرة
6
 9مظلة هبوط � /شرب برغبة �شديدة.
7
 10يدرين  /من �آثار امل�صريني القدماء.

8
9
10

�أفــقــي

 1متعبد اعتزل النا�س  /عال �صوته �أو عال ال�صوت من حوله
 /انه�ض
 2ادافع عن  /مركز النور والهداية.
� 3أغلق (�أذنيه)  /ثمر النخل � /أجاز.

عـــامـــودي

 1ممثل ك��وم�ي��دي ��س�ع��ودي يف م�سل�سل
طا�ش ما طا�ش.
 2مم�ث��ل م���ص��ري راح ��ل ال ي�ك��ذب ولكنه
يتجمل / .ا�شهر الفراعنة واكرب بناء
 3م ��ادة مم�ي�ت��ة  /ن�ق��ل امل �ع �ل��وم��ات �إىل
احلا�سوب عرب �أجهزة يدوية.
 4فيلم ج�سد فيه حممود عبد العزيز
�شخ�صية ال�شيخ ح�سني كفيف النظر3 / .

ثالث مرات يف اليوم( .تكرر الو�صفة حتى
يتح�سن املري�ض).
لعالج احلروق :هو عالج مثايل للحروق،
وذلك مبزجه مع املاء والزيزفون.
ل�ع�لاج �أمل ال�ظ�ه��ر :ت�ن��اول ملعقتني من
زيت الزيتون �صباح كل يوم عندما تكون
املعدة فارغة ،وذلك ملده � 10أي��ام� ،أو حتى
يزول الأمل.
لعالج ت�ساقط ال�شعر :تُدلك فروة الر�أ�س
بزيت الزيتون لعدة دقائق ،ثم يلف الر�أ�س
مل��دة �� 12س��اع��ة ،ب�ع��د ذل��ك يغ�سل ب��امل��اء
وال�صابون( .تكرَّر هذه الو�صفة عدة �أيام
حتى يتم ال�شفاء).
زيت الزيتون
واحلد من �سرطان اجللد
ي�ن�ت���ش��ر � �س��رط��ان اجل �ل��د يف ال �ع��دي��د من
دول العامل ،خ�صو�صاً ل��دى ذوي الب�شرة
البي�ضاء ،والذين يتعر�ضون ب�شكل كبري
لل�شم�س ول �ف�ترات ط��وي�ل��ة ،ال�سيما بعد
ال�سباحة ،وقد قام �أحد الباحثني بدرا�سة
الدهن بزيت الزيتون على اجللد (جميع
اجل �� �س��م) ب�ع��د ال���س�ب��اح��ة ،ل�ي�ت�ب�ّي نّ �أن له
ت��أث�يراً مبا�شراً يف امل�ساعدة يف احل��د من
الإ�صابة ب�سرطان الثدي.
زيت الزيتون يقوي الذاكرة
ميكن لقطرات من زيت الزيتون تتناولها
ي��وم�ي�اً� ،أن تقيك ف�ق��دان ال��ذاك��رة وتبقي
على �أداء دماغك لوظائفه ب�شكل فعال عند
بلوغك �سن ال�شيخوخة ،وذل��ك ا�ستناداً
�إىل ما يقوله فريق علمي ق��ام بالأبحاث
الالزمة قبل التو�صل �إىل هذا اال�ستنتاج،
ب�سبب احلوام�ض الدهنية غري املت�شبعة
التي ميكن العثور عليها يف الزيتون.

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

حروف من ها�شم
 5ناقلو الأ�شياء.
 6تقل�ص حجمه  /تر�شد (معكو�سة).
� 7أ�صابه اجلنون  /ا�ستجابتي لأ�سئلة ما
 8ممثلة م�صرية كوميدية خفيفة الظل
 9قطع تغطى بها الأ�سطح املائلة اب�سط  /و�أقل
تعقيدا.
 10خمرج فلم احلموات الفاتنات متثيل ماري
منيب وميمي �شكيب يف 1953
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مـوسم كـرة السلة يتصدع مبكرًا بفعل

جوليان قزوح

«قضية قزوح»
ال ت ��زال «ق�ضية ج��ول�ي��ان ق ��زوح» ت�شغل
�أو�ساط لعبة كرة ال�سلة يف لبنان ،وهي ت�سببت
يف �إرجاء انطالق املو�سم اجلديد ،ملدة �أ�سبوع،
قبل �أن يحدد احتاد اللعبة يوم اجلمعة املقبل
موعداً جديداً النطالق بطولة لبنان.
وعلى رغم �إعادة برجمة جدول املباريات
و إ�ع ��داد ال�ع��دة الن�ط�لاق��ة ج��دي��دة ،ي�ب��دو �أن
املو�سم ال�سلوي قد ت�صدع مبكراً ،بفعل هزات
متتالية ،بد�أت ب�إرجاء نهائي بطولة الأندية
الآ�سيوية بني الريا�ضي ومهرام ،وانتهت مبا
ب��ات ي�ع��رف بـ«ق�ضية ج��ول�ي��ان ق ��زوح» العب
احلكمة اللبناين الأ�صل ،والقادم من الكيان
ال���ص�ه�ي��وين ..وت�ل��ك ال �ه��زات خلفت أ�ج ��واء
�ضبابية يف ف�ضاء اللعبة ،غطت على حركة
االنتقاالت النا�شطة قبل املو�سم ،والتي كانت
تنذر ببطولة �ساخنة على ال�صعيدين الفني
واجلماهريي.
وت�ب�رز ق�ضية ق ��زوح ،ال ��ذي ي�صر ن��ادي
احلكمة على �ضمه ،ك�م��ادة ج��دل يف ال�شارع
ال��ري��ا� �ض��ي ،ع �ل��ى رغ� ��م امل ��واق ��ف ال���س��اب�ق��ة
احلازمة لوزير ال�شباب والريا�ضية في�صل
ك ��رام ��ي ،ال � ��ذي ق � ��رر ،م �ط �ل��ع ه� ��ذا ال �ع ��ام،
توقيف الالعب �سام هو�سكني عن اللعب مع
املنتخب ،وم���ص��ادرة ج��واز �سفره اللبناين،
وذل��ك يف �إط��ار �سل�سلة «تدابري تق�ضي بعدم
ال�سماح لريا�ضيني �سبق �أن لعبوا يف فرق
ون� ��واد «�إ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة» ب��االن���ض�م��ام �إىل ف��رق
ون��واد لبنانية» ،ولقي ق��رار ال��وزي��ر ،حينئذ،
ردود فعل م�ؤيدة ومباركة من جلنة ال�شباب
والريا�ضة يف املجل�س النيابي التي ير�أ�سها
النائب �سيمون �أبي رميا ،والتي �أعلنت عزمها
على �إ�صدار قانون �صريح بهذا ال�ش�أن.
ويف اج �ت �م ��اع ع �ق��د يف وزارة ال �� �ش �ب��اب

والريا�ضة الثالثاء املا�ضي ،تقرر �إحالة ملف
ق��زوح �إىل الق�ضاء الع�سكري ليبت ب��ا ألم��ر
يف ح��ال �أ��ص��ر احلكمة على إ���ش��راك الالعب
ب�ب�ط��ول��ة ل �ب �ن��ان ،ع �ل �م �اً �أن وزارة ال���ش�ب��اب
والريا�ضة �أر�سلت كتاباً �إىل االحتاد اللبناين
لكرة ال�سلة يتعلّق بتوقيع قزوح ،الذي �سبق
ل��ه �أن لعب يف ال ��دوري «الإ��س��رائ�ي�ل��ي» ،على
ك���ش��وف ن ��ادي احل�ك�م��ة ،وذك ��رت يف ال�ك�ت��اب،
بكتابها ال���ص��ادر يف  3ك��ان��ون ال �ث��اين 2012
حول منع م�شاركة العبني �أجانب �سبق لهم
�أن لعبوا يف الدوري «الإ�سرائيلي» ،يف الدوري
اللبناين ،واعتربت الوزارة يف كتابها �أ ّن عدم
الإ�شارة �إىل الالعبني اللبنانيني واملتحدرين
من �أ�صل لبناين يف ذل��ك الكتاب ،م��رده �إىل
�أ ّن ��ه «حت�صيل ح��ا��ص��ل» ،و�أك ��دت م��ن جديد
منع التعاقد مع �أي العب �أجنبي �أو لبناين
�أو متحدر من �أ�صل لبناين ممن �سبق لهم
ال�ل�ع��ب يف ال�ك�ي��ان ال���ص�ه�ي��وين ،حم ��ذرة من
خمالفة هذا القرار الذي �سيعرّ�ض الفاعلني
�إىل امل���س��اءل��ة ،واع�ت�ب��ار م��ا ي�ق��وم��ون ب��ه غري
قانوين.
وت� �ل ��وم �أو� � �س ��ط ال �ل �ع �ب��ة االحت� � ��اد ل �ع��دم
تطبيقه ق ��رارات وزي��ر ال�شباب والريا�ضة،
ف�ي�م��ا ي ��ؤك��د ب�ع����ض امل �� �س ��ؤول�ين �أن م��و��ض��وع
قزوح ال يقبل الت�ساهل ،وال �سيما �أنه لبناين
الأ��ص��ل ،وبالتايل ف ��إن التعامل م��ع ق�ضيته
تتطلب موقفاً �أكرث حزماً وت�شدداً من ق�ضية
هو�سكني الأجنبي ،الذي لعب يف «�إ�سرائيل»
كغريه من ع�شرات الالعبني الأج��ان��ب� ..إال
�إذا ارت��أى النادي اللبناين التعاقد مع قزوح
ك�أجنبي ..وعندها ما ين�سحب على هو�سكني
ميكن تطبيقه عليه �أي�ضاً.
وال�لاف��ت يف ق�ضية ق ��زوح� ،أن �ه��ا جمعت
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اجلهاز الفني لفريق الريا�ضي

�أن��دي��ة ع��دة م��ن ت��وج�ه��ات �سيا�سية خمتلفة
على رف����ض م�شاركة ال�لاع��ب يف البطولة،
فال�شانفيل والريا�ضي بريوت اللذين تفرقا
يف املو�سم املا�ضي ،التقيا يف الق�ضية اجلديدة.
وك� ��ان امل��دي��ر ال �ف �ن��ي ل�ل�م�ن�ت�خ��ب ون ��ادي
ال�شانفيل غ�سان �سركي�س �أك��د ب ��دوره� ،أن��ه
«لن ي�ستدعي ق��زوح اللبناين الأ�صل والذي
يحمل اجلن�سية الأ��س�ترال�ي��ة� ،إىل ت�شكيلة
املنتخب للم�شاركة يف نهائيات ك��أ���س الأمم
الآ�سيوية التي ي�ست�ضيفها لبنان يف بريوت
�صيف  ،2013وذل��ك «ح�ف��اظ�اً على الكرامة
الوطنية».
و�أيدت �أندية الدرجة الأوىل (ال�شانفيل،
املتحد ،بيبلو�س ،عم�شيت ،الريا�ضي) قرار
الوزير كرامي القا�ضي بعدم ال�سماح لالعب
�أجنبي �سبق �أن لعب يف «�إ�سرائيل» �أن ي�شارك
يف الدوري اللبناين .وطالبت الأندية االحتاد
اللبناين بدوره باحرتام قرارات الوزير.
وي��واج��ه ن��ادي احلكمة منتقديه بحجة
��ض�ع�ي�ف��ة� ،إذ ي��دع��ي ب � ��أن «ق � ��زوح ذه ��ب �إىل

و�أب �ق��ى ال���ش��ان�ف�ي��ل ع�ل��ى الع ��ب االرت �ك��از
�إ� �س��رائ �ي��ل ب�ج�ن���س�ي�ت��ه الأ� �س�ت�رال �ي��ة ول�ي����س
بجن�سيته اللبنانية ،وه��و يجهل �أن العمل الأم�ي�رك��ي غ��ارن�ي��ت ط��وم���س��ون ،و��ض��م إ�ل�ي��ه
يف �إ�سرائيل ممنوع مقابل ب��دل م��ايل» ،وهو م��واط �ن��ه ري �� �ش��ون ت �ي��ري ،وع �ل��ى ال�صعيد
�أمر يخالف قرارات وزير ال�شباب والريا�ضة امل�ح�ل��ي ،ت�ع��اق��د ال�شانفيل م��ع ن��دمي �سعيد
لا الي�ل��ي ا�سطفان ،ال��ذي
ال��ذي حظر على �أي الع��ب �أجنبي اللعب يف ال��ذي �سيحل ب��دي� ً
لبنان بعد زيارته «�إ�سرائيل» ،فكيف بالأحرى ان�ت�ق��ل �إىل احل�ك�م��ة ،ك�م��ا ت�ع��اق��د م��ع الع��ب
هوب�س ح�سني اخلطيب وم��ع أ�ن�ي����س فغايل
بقزوح اللبناين الأ�صل؟
وج� � ��اءت زوب� �ع ��ة ق� � ��زوح» ب �ع��د �أي� � ��ام م��ن و�سيفاغ كتنجيان.
وم��ن املنتظر �أن ي�شهد املو�سم اجلديد
ق� ��راراالحت� ��اد الآ� �س �ي��وي ل �ك��رة ال���س�ل��ة ع��دم
�إقامة نهائي بطولة �آ�سيا لأندية كرة ال�سلة ا�ستعادة ن��ادي احلكمة لربيقه ،بعد �أن عزز
يف ن�سختها الـ 23ب�ي�ن ال��ري��ا� �ض��ي وم �ه��رام �صفوفه ب��امل��دي��ر الفني املخ�ضرم ف� ��ؤاد أ�ب��و
الإي ��راين ،بناء على طلب االحت��اد اللبناين �شقرا القادم من النادي الريا�ضي ،يف �صفقة
«ب���س�ب��ب ال��و� �ض��ع الأم� �ن ��ي» ،ع�ل��ى �أن يتخذ ه��زت ال��و��س��ط ال���س�ل��وي وخ�ط�ف��ت ا أل� �ض��واء،
االحتاد الآ�سيوي الحقاً قراراً ب�ش�أن املباراة» .حتى �أن البع�ض اعتربها «�صفقة املو�سم»
بامتياز ،ومل يكتف احلكمة ب�ضم �أبو �شقرا،
مناف�سة مفتوحة
بل �إنه عزز �صفوفه �أي�ضاً بالعبني مميزين
ك ��رودري ��غ ع �ق��ل م��ن أ�ن �ي �ب��ال زح �ل��ة ،و�إي �ل��ي
وب��ال�ع��ودة �إىل ال��وق��ائ��ع الفنية للبطولة ر�ستم م��ن املتحد ،و إ�ي�ل��ي ا�سطفان وحممد
املزمع انطالقها بعد �ساعات ،تبدو املناف�سة �إبراهيم من ال�شانفيل ،والالعب الأمريكي
مفتوحة بني فرق ال�صدارة ،ويربز الريا�ضي – اللبناين فيليب تابت �شقيق العب �أنيبال
بوجهه اجلديد ،بقيادة ال�سلوفيني �سلوبودان �شارل ،وباتريك بو عبود من بجة ،ما مينح
�سوبوتيت�ش الذي �أ�ضفى على الفريق توازناً الفريق قوة كبرية هذا املو�سم.
ك� ��ان م �ف �ق ��وداً ب�ي�ن ال �ن��اح �ي �ت�ين ال��دف��اع �ي��ة
ومير �أنيبال – زحلة ب�أزمة �صعبة كادت
والهجومية ،وم��ن معامل الهوية اجلديدة �أن متنعه م��ن امل�شاركة يف ال ��دوري ،بعد �أن
ل�ل�ف��ري��ق ال�ل�اع��ب ال �� �ش��اب �أح �م��د �إب��راه �ي��م ا�ستغنى ع��ن ع��دد ك�ب�ير م��ن الع�ب�ي��ه ال��ذي��ن
( 20ع��ام �اً) ال ��ذي ي�خ��و���ض م��و��س�م��ه الأول قادوه لإحراز �أول لقب ر�سمي العام املا�ضي،
م��ع الفريق ال�ب�يروت��ي ،وامل���ص��ري �إ�سماعيل حيث ف��از الفريق ال��زح�لاوي بك�أ�س لبنان،
�أحمد ،ف�ض ًال عن علي حممود الذي عاد بعد بعد �أن �أط ��اح بال�شانفيل م��ن ال ��دور ن�صف
الإ�صابة �إىل حيويته ،ويعزز هذه القوة وجود النهائي ،قبل �أن يفوز على هوب�س 65 77-
كابنت الفريق جان عبد النور رجل الأوقات يف املباراة النهائية ،وخ�سر �أنيبال عدداً بارزاً
ال�صعبة ،وال���ص��اع��د ال��واع��د وائ ��ل عرقجي م��ن جن��وم��ه ك ��رودري ��غ ع �ق��ل و� �ش ��ارل ت��اب��ت
�أ�صغر العبي الفريق (� 18سنة) ،وع��اد �إىل وروي �سماحة وب�شري عموري ومازن منيمنة
�صفوف الريا�ضي الأمريكي العمالق لورين وغالب ر�ضا ،و�سيحاول الفريق الزحالوي
وودز (2,18م).
التعوي�ض عرب �ضمه املدرب الأردين القدير
وال يبدو ال�شانفيل بعيداً عن االحتفاظ مراد بركات والأمريكي داين جون�سون.
باللقب الذي �أح��رزه يف املو�سم املا�ضي ،لقب
و�سي�شرف على املتحد امل��درّب الفرن�سي
ال��دوري اللبناين لكرة ال�سلة للمرة الأوىل جان ديني�س �شوليه ،و�ضرب الفريق ال�شمايل
ب�ت��اري�خ��ه ب �ف��وزه ع�ل��ى �أن �ي �ب��ال زح�ل��ة بثالث ب�ق��وة يف ��س��وق االن �ت �ق��االت م��ن خ�ل�ال �ضمه
م �ب��اري��ات م�ق��اب��ل م �ب ��اراة واح � ��دة يف ال ��دور لنجم احل�ك�م��ة ومنتخب ل�ب�ن��ان روين فهد
ال�ن�ه��ائ��ي ال ��ذي يحت�سب ف�ي��ه الأف �� �ض��ل من ( 31ع��ام�اً) ،وال��ذي ودع «القلعة اخل�ضراء»
خم�س مباريات.
بعد �سنوات ع��دة من العطاء والت�ألق ،علماً
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�أن ال�ف��ري��ق ال�شمايل تخلى يف امل�ق��اب��ل عن
جهود �إيلي ر�ستم مل�صلحة احلكمة ،ويبدو
املتحد يف جاهزية طيبة هذا املو�سم ،بوجود
فهد وروي �سماحة القادم من �أنيبال وبا�سل
ب��وج��ي وم � ��روان زي� ��ادة وحم �م��د ال �ع �ك��اري،
وغريهم من الالعبني املميزين.
ومييز املو�سم اجلديد� ،سعي فرق جديدة
ل �ل��دخ��ول ع �ل��ى خ ��ط امل �ن��اف �� �س��ة ،كعم�شيت
ال�صاعد حديثاً �إىل عامل الأ��ض��واء ،والذي
ع��زز ��ص�ف��وف��ه بنخبة م��ن ال�لاع �ب�ين ،على
ر�أ�سهم الالعب اخلبري مات فريجي وقائد
احلكمة ال�سابق �صباح خوري والعب ارتكاز
فريق هوب�س حممد همدر.
م��ن ن��اح�ي��ة ث��ان�ي��ة ،يبقى جن��اح املو�سم
م��ره��ون�اً بال�شق ا ألم �ن��ي ،وت�ف��ادي الثغرات
ال�ت��ي ب ��رزت يف امل��و��س��م امل��ا��ض��ي ،م��ن خ�لال
ال�شغب اجل�م��اه�يري لأك�ث�ر م��ن ن��اد ،وهنا
يربز دور القوى الأمنية وروابط الأندية يف
املحافظة على �إيقاع من�ضبط جلماهرييها،
و�إبعاد �شر امل�شاحنات ال�سيا�سية والطائفية
ع��ن امل�لاع��ب ال���س�ل��وي��ة ،وه ��ي أ�م ��ر �سيعزز
م��ن دون �شك فر�ص جن��اح املو�سم اجلديد
املرتقب ب�شغف من حمبي اللعبة وع�شاقها
وهم كرث يف لبنان.
حركة االنتقاالت
• ال�شانفيل :ان�ضم :ندمي �سعيد ،ح�سني
اخلطيب� ،سيفاغ كتنجيان� ،أني�س فغايل،
�إيلي �شمعون ،غ��ادر� :إيلي �إ�سطفان ،حممد
�إبراهيم� ،إدوار ب�شارة ،ح�سن دند�ش.
• ال��ري��ا� �ض��ي :ان �� �ض��م� :أح �م ��د �إب��راه �ي��م
وم�ي�غ�ي��ل م��ارت�ي�ن�ي��ز ،غ� ��ادر :ح���س��ن لقي�س
وح�سني توبه.
• أ�ن �ي �ب��ال :ان���ض��م� :سيمون داود وب�شري
�سعد ،غادر :رودريغ عقل� ،شارل تابت ،مازن
منيمنة ،غ��ال��ب ر��ض��ا ،ب�شري ع�م��وري �إيلي
�شمعون ،روي �سماحة.
• احل �ك �م��ة :ق� � ��ادم� :إي� �ل ��ي ر� �س �ت��م� ،إي �ل��ي
�إ��س�ط�ف��ان ،رودري ��غ ع�ق��ل ،حم�م��د �إب��راه�ي��م،
ط��ارق داغ��ر ،فيليب�� ،ش��ارل ت��اب��ت ،جوليان
ق � ��زوح ،ب��ات��ري��ك ب ��و ع �ب ��ود ،م� �غ ��ادر :ج��وي
عكاوي ،ميغيل مارتينيز� ،صباح خوري ،جاد
ب�ي�ط��ار ،ج��و غ�ط��ا���س� ،شربل ال�سخن ،طوم
عمار ،حممد فح�ص.
• بيبلو�س :ق ��ادم :م��ازن منيمنة ،ح�سن
�صفي ال��دي��ن ،ع�م��ر �أي��وب��ي ،جيمي ��س��امل،
��ش��رب��ل ال���س�خ��ن ،ط��وم ع �م��ار ،م �غ��ادر :ك��رم
م�شرف ،يا�سر قا�سم� ،أنطوين ميني.
• املتحد :ان�ضم :روين فهد ،ح�سن دند�ش،
روي ��س�م��اح��ة ،ب�شري ع �م��وري ،غ ��ادر :عمر
�أيوبي ،با�سم بلعة� ،إيلي ر�ستم.
• ه��وب����س :ان���ض��م :ح���س�ين ت��وب��ه ،ح�سن
ل �ق �ي ����س ،ك��و� �س �ت��ي ق��د� �س��ي ،غ� � ��ادر :ح�سني
اخلطيب وحممد همدر.
• �أنرتانيك :ان�ضم :ف��ؤاد عيناتي ،جورج
غ��امن ،ط��ارق مرعبي ،مايكل ال�ن��ار ،غ��ادر:
ك��و� �س �ت��ي ق��د� �س��ي� � ،س �ي �م��ون داود ،ال �ي��ا���س
مطران.
• بجّ ة :ان�ضم :رامي عقيقي ،غادر :ندمي
�سعيد وباتريك بو عبود.
• عم�شيت :ان�ضم� :صباح خ��وري ،حممد
فح�ص ،م��ات ف��ري�ج��ة ،ك��رم م���ش��رف ،غالب
ر��ض��ا ،ج��اد ب�ي�ط��ار ،حممد ه�م��در� ،أن�ط��وين
ميني.
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النجمة والعهد يؤكدان استعدادهما
الستعادة لقب الدوري من الصفاء
حافظت فرق النجمة والعهد والأن�صار على �سجلهم
نظيفاً م��ن ال�ه��زائ��م ،بعد املرحلة اخلام�سة م��ن ال��دوري
اللبناين لكرة القدم ،يف حني جترع ال�صفاء حامل اللقب،
مبكراً ،وب�شكل مفاجئ ،ك�أ�س اخل�سارة �أمام الإخاء الأهلي
عاليه  1 – 0يف الأ�سبوع الأول.
وبـ 3ان �ت �� �ص��ارات وت �ع��ادل ل�ك��ل م�ن�ه�م��ا ،ب��ره��ن فريقا
النجمة والعهد عن جاهزيتهما ملناف�سة ال�صفاء املدجج
بنخبة من الالعبني املحليني ،وباحتياطي مميز يفوق
ما ميلكه الفريقان الأوالن من حيث النوعية ،ما يعطي
حامل اللقب عامل �أ�سبقية على املدى الطويل.
وبعك�س ال�صفاء ،ال��ذي ح��اف��ظ على جن��وم��ه ،يواجه
فريقا العهد والنجمة حت��دي�اً واح ��داً ،ي�ق��رب ظرفيهما
ك�ث�يراً م��ن بع�ض ،ويتلخ�ص ه��م الفريقني يف مواجهة
«هجرة النجوم» التي �أفقدت العهد جنمه ح�سن معتوق،
والنجمة قلب دفاعه بالل �شيخ النجارين واملهاجم �أكرم
مغربي ،وم�ؤخراً مهاجمه الفذ ح�سن املحمد ،الذي وقع
عقداً احرتافياً مع فريق بيك تريو�سا�سانا التايالندي،
الذي ي�شرف عليه امل��درب ال�سويدي ال�شهري زفن غوران
اريك�سون ،كما �أن زكريا �شرارة �سيغادر الفريق بعد مرحلة
ال��ذه��اب ،وب ��ات ال�ف��ري��ق ال�ن�ب�ي��ذي �أه ��م م���ص��در لالعبني
اللبنانيني �إىل الدوريات الآ�سيوية.
ويعتمد امل��دي��ر الفني مو�سى حجيج على دف��اع جيد
ب��وج��ود ال�برازي�ل��ي فابيو دا �سيلفا والظهري املمتاز علي
حمام و أ�ح�م��د املغربي ،وال�ق��وة ال�ضاربة يف خ��ط الو�سط
بوجود ال��دويل عبا�س �أحمد عطوي� ،إ�ضافة �إىل حممد
جعفر وخالد تكه جي وزكريا �شرارة ،كما ي�أمل النجمة
اك�ت�م��ال ج��اه��زي��ة مهاجمه ال ��دويل الليبي �أ��س��ام��ة �سعد
الفزاين العائد من الإ�صابة حلل م�شكلة الفريق يف مركز
ر�أ�س احلربة.
ومي�ل��ك ال�ن�ج�م��ة �أق ��وى خ��ط ه�ج��وم ح�ت��ى الآن بـ12
�إ�صابة ،علماً �أن الفريق حقق بداية �صاروخية ب�سحقه
ال�شباب الغازية  1 – 7قبل �أن يتابع انت�صاراته على ح�ساب
الت�ضامن �صور  ،0 – 1ثم تعادل مع العهد يف لقاء القمة
 ،1 – 1وفاز على ال�سالم �صور بثالثية نظيفة يف املرحلة
اخلام�سة.
وبتخطيه ال���ش�ب��اب ال�غ��ازي��ة  ،1 – 5وا� �ص��ل ال�صفاء
ب�ق�ي��ادة م��درب��ه ال�ع��راق��ي �أك ��رم �سلمان �صحوته ،حمققاً
الفوز الثالث على التوايل بعد هزميته �أمام الإخاء الأهلي
عاليه.
وكانت امل�ب��اراة الأخ�يرة �أم��ام الغازية ،فر�صة للفريق
ا أل��ص�ف��ر ل�ي��ؤك��د حت�سن ع��رو��ض��ه ،حيث �إن��ه مل يقنع يف
مباراياته ال�سابقة ،خ�صو�صاً �أن �صفوفه تزخر بالعبني
ي��داف�ع��ون ع��ن �أل ��وان املنتخب اللبناين ك�ه��داف الفريق
حممد حيدر والع��ب الو�سط عامر خ��ان واحل��ار���س زياد
ال�صمد واملدافع علي ال�سعدي.
وبعد خ�سارته �أمام الإخاء الأهلي  ،1 – 0حقق ال�صفاء
ث�لاث��ة ان�ت���ص��ارات م�ت��وال�ي��ة ع�ل��ى ��ش�ب��اب ال���س��اح��ل 1 – 2
والرا�سينغ بالنتيجة عينها ،ثم على الغازية يف املرحلة
اخلام�سة  ،1 – 5علماً �أن االحت��اد �أرج��أ مباريات املرحلة
الرابعة �إىل �أجل غري م�سمى ب�سبب الظروف الأمنية التي
�شهدتها البالد يف الأ�سبوع املا�ضي.
بدوره ،بد أ� العهد الدوري مرتبكاً بفوز متوا�ضع على
االجتماعي طرابل�س ال�صاعد حديثاً �إىل الدرجة الأوىل
 ،1-2ثم اكت�سح ال�سالم �صور  ،1-5وتعادل مع النجمة 1
–  ،1قبل �أن يتخطى الإخاء الأهلي الأ�سبوع املا�ضي – 2
.0
وت�ضم ت�شكيلة العهد ،بقيادة امل��درب ال�شاب حممد
ال��دق��ة ،مهاجمني مميزين �أب��رزه��م علي ب��زي وال��دويل

فريق العهد

فريق النجمة

حممود العلي والفل�سطيني م�صطفى احل�لاق ،ويف خط
الو�سط عبا�س علي عطوي «�أونيكا» ومعه ح�سن �شعيتو
ك�لاع��ب خ�ل��ف امل�ه��اج�م�ين �أو ك�ج�ن��اح ،وا��س�ت�ع��اد ال�ف��ري��ق
الأ�صفر ،يف املرحلة املا�ضي ،جناحه ال��دويل �أحمد زريق
بعد الإ�صابة� ،إذ �شارك يف الدقائق ا ألخ�يرة �أم��ام الإخ��اء
الأه�ل��ي عاليه ،وب��رز يف �صفوف الأن���ص��ار ث�غ��رات دفاعية
جتلت يف تلقيه � 5إ�صابات يف �أربع مباريات خا�ضها الفريق
حتى الآن ،وبد�أ حامل الرقم القيا�سي يف عدد مرات الفوز
بالدوري ( 13م��رة) متعرثاً� ،إذ تعادل مع طرابل�س – 1
 ،1قبل �أن ي�ستعيد توازنه بفوزه على الإخاء الأهلي – 3
 ،1ثم �أخفق يف الفوز على �شباب ال�ساحل وتعادل معه 1
–  ،1وا�ستعاد نغمة الفوز ،الأ�سبوع املا�ضي ،على ح�ساب
الرا�سينغ .2 – 4
و�سي�سعى الأن �� �ص��ار ،يف امل��راح��ل امل�ق�ب�ل��ة� ،إىل ت��دارك
�إه��دار النقاط ،وت�أكيد تفوقه يف ه��ذا املو�سم ال��ذي ب��د�أه
الفريق الأخ�ضر بطريقة مثالية ،ب�إحرازه ك�أ�س ال�سوبر
على ح�ساب ال�صفاء بطل الدوري  ،0 – 1وال تبدو املهمة
م�ستحيلة على م��درب الأخ���ض��ر ج�م��ال ط��ه ال��ذي �أوج��د
ت�شكيلة متوازنة بني املخ�ضرمني وال�شباب والأجانب.
ويعول طه على خربة ن�صرات اجلمل يف الهجوم ،وعلى

الربازيلي �سيبا�ستيان رامو�س ومعتز ب��اهلل اجلنيدي يف
الدفاع ،وعلى ربيع عطايا و�سامر جدعون وحممد عطوي
وحممد حمود يف الو�سط ،وعلى الغاين وي�سدوم اغبل�سكو
ومار�سيلو ب�يري��را �سيلفا وال�شاب حممود حممد كجك
يف الهجوم ،واحل��ار���س ال��دويل الري مهنا ،وتبحث �إدارة
الأخ�ضر على املناف�سة على امل�ستوى املحلي حل�صد اللقب
للمرة الأوىل منذ مو�سم  ،2007-2006والو�صول �إىل �أبعد
امل�سافات يف ك�أ�س االحتاد الآ�سيوي.
وم��ن بني مفاج�آت امل��راح��ل الأوىل ،الت�ضامن �صور،
ال��ذي يحتل املركز ال��راب��ع حالياً يف الرتتيب من ثالثة
انت�صارات على جاره ال�سالم  1-3يف دربي املدينة اجلنوبية،
وعلى طرابل�س  1 – 2و�شباب ال�ساحل  ،0 – 1وخ�سارة �أمام
النجمة .1 – 0
ويعتمد م ��درب «��س�ف�ير اجل �ن��وب» حم�م��د زه�ي�ر على
الالعبني ال�شبان من مدر�سة النادي ،بالإ�ضافة للثالثي
العاجي �سريج ديدييه زادي وكونان ريت�شموند والدجي
كونيه� ،إ�ضافة �إىل احلار�س حممد معتوق وح�سني �سيد
وحممد الفاعور.

جالل قبطان
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كاريكاتير

السماء تمطر سمكًا
�أنقذ موظفون يف ملعب للجولف بوالية
كاليفورنيا الأمريكية� ،سمكة قر�ش �سقطت
من ال�سماء ،وفقاً ملا ذكره م�س�ؤولون يف نادي
�سان هوان هليز للجولف.
وقالت مديرة العمليات يف النادي؛ ميلي�سا
ماكورميك� ،إن �أحد املوظفني عرث على �سمكة
القر�ش املرقطة وهي تتلوى على �أر�ض امللعب،
ف�أح�ضرها �إىل املكتب ،حيث ُو�ضعت ال�سمكة،
التي يبلغ طولها �أقل من مرت ،يف دلو من املاء
املم ّلح ،ما ي�شبه بيئتها الطبيعية.
وقد ُنقلت ال�سمكة على الفور �إىل املحيط

«موزة» تفوز بوسام االبتسامة العالمي

الهادئ على بعد  8كيلومرتات ،وقال املوظف
ال���ذي ن��ق��ل �سمكة ال��ق��ر���ش �إىل امل��ح��ي��ط� ،إن��ه
كان يعتقد �أنها نفقت ،لكن ما �أن �ألقى بها يف
مياه املحيط حتى انطلقت مبتعدة على وجه
ال�سرعة.
و ُيعتقد �أن ط��ائ��راً ج��ارح��اً ،رمب��ا ك��ان �أحد
أ�ن����وع ال�����ص��ق��ور �أو ال��ن�����س��ور ،ك���ان ق��د ا���ص��ط��اد
�سمكة القر�ش� ،إال �أن قب�ضته عليها �ضعفت
ف�سقطت �أر���ض��اً ،ألن��ه لوحظ وج��ود ثقوب يف
ج�سم ال�سمكة ،رمبا كانت ناجمة عن خمالب
الطائر اجلارح.

ُق ّلدت ال�شيخة موزة بنت نا�صر؛ رئي�سة جمل�س �إدارة «م� ّؤ�س�سة قطر للرتبية
والعلوم وتنمية املجتمع» ،و�سام االبت�سامة العاملي املمنوح من قبل الأطفال ،وذلك
يف احتفالية �أقيمت يف امل�سرح التابع لق�صر «البلفدير» يف مدينة وار�سو يف هولندا.
وع ّربت ال�شيخة موزة عن �سعادتها بهذا التكرمي ،م�شدّدة على �أهمية تكري�س
كافة اجلهود حلماية الأطفال ،والدفاع عن حقوقهم خا�صة يف مناطق النزاعات،
ل�ضمان ر�سم ابت�ساماتهم من خالل العمل على بناء م�ستقبل م�شرق لهم.
ويف تعليق على كالمها ،قال �أحد النا�شطني يف جمال حقوق الطفل« :ليت
ال�شيخة موزة تلتفت �إىل �أطفال �سورية وهو ُيقتلون باملال الذي يدفعه زوجها».

جامعة تطلب من طالبها
إعداد مخطط «إرهابي»

ّ
طلق زوجته بعد  5دقائق من عقد القران
���ش��اب ���س��ع��ودي يف الـ 20م��ن ع��م��ره،
يطلق زوجته التي ت�صغره بعامني ،بعد
 5دقائق فقط على عقد قرانه عليها،
ب���دع���وى �أن امل��ه��ر ال����ذي ف��ر���ض��ه عليه
والدها مبا َلغ فيه.
وقال �أق��ارب الزوج �إن «ال�شاب الذي
ُعرف بته ّوره ،طلب من امل�أذون ال�شرعي
�إلغاء عقد النكاح ال��ذي مل ِ
مي�ض على

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

كتابته خم�س دق��ائ��ق ،بحجة �أن���ه بعد
الكتابة و�إم�ضاء الزوجني عليه �شعر �أن
مبلغ الـ� 77ألف ريال مبالغ فيه ،ليعلن
طالقه دون تردد».
و�أ�ضافوا �أن والد ال�شاب حاول ثني
ابنه عن قراره ،مرجعاً �أمام احلا�ضرين
ت�سرع اب��ن��ه �إىل معاناته م��ن ال�ضغط
وال�سكر.

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

ف��ي��م��ا �أ����ص���ر ويل �أم����ر ال��ف��ت��اة على
الطالق وت�سليم ابنته ورق��ة طالقها،
م�شرياً �إىل �أن الأمر ال يحتمل التهدئة.
ور����ص���دت درا�����س����ات ح��دي��ث��ة ارت��ف��اع��اً
كبرياً يف ن�سبة الطالق بال�سعودية خالل
ال��ع��ام امل��ا���ض��ي ،مب��ا م��ع�� ّدل��ه ح��ال��ة ط�لاق
واحدة كل ن�صف �ساعة� ،أغلبها يقع خالل
ال�سنة الأوىل للزواج.

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

مف�صل كامل لهجوم
ُطلب م��ن ط�لاب جامعة نيويورك إ�ع���داد خمطط ّ
«�إرهابي» افرتا�ضي.
وكانت ماري هيلني مارا�س؛ وهي حمققة جنائية �سابقة يف �سالح البحرية
الأمريكية ،طلبت من طالب ي�أخذون �صفاً يف «الإرهاب العابر للحدود» ،كتابة
م��ا ب�ين  10و� 15صفحة «ي�صفون فيها خمططاً لهجوم �إره��اب��ي افرتا�ضي
وما �سيح�صل بعد الهجوم» ،ويجب �أن ي�ستعر�ض الهجوم االفرتا�ضي �أه��داف
املجموعة «الإرهابية» ،وقدراتها.
وقالت مارا�س �إن الهدف هو تدريب الطالب و�إعدادهم لوظائف يف جمال
اال�ستخبارات وال�شرطة ومكافحة «الإرهاب».
لكن بع�ض امل�صادر يف �شرطة نيويورك ر�أت يف ه��ذا ال�صف إ�ه��ان��ة لرجال
ال�شرطة ،الذين ق�ضوا يف هجمات «�إره��اب��ي��ة» ،من بينها هجمات � 11أيلول/
�سبتمرب .2011
�إال �أن اجلامعة رف�ضت هذا الأم��ر ،م�شرية �إىل �أن من يعطي ال�صف
�شخ�ص خم�ضرم ي�ستخدم خربته الع�سكرية لتدري�س الطالب وتعليمهم
كيفية ا�ستباق «الإرهاب» ومواجهته.
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